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De 13 a 28 de maio, os Polos de Emprego, unidades apoiadas pela

Secretaria Regional da Inclusão e Assuntos Sociais, através do

Instituto de Emprego da Madeira, irão realizar o 'Rumo ao Futuro

Profissional 2019'.

Este evento conta com um ciclo de 6 exposições itinerantes que

agrupam diversas escolas de ensino e formação profissional, assim

como diferentes empresas de seleção de recursos humanos,

entidades empregadoras e outros serviços de apoio aos

desempregados na Região.

Paralelamente às exposições são realizadas sessões de informação

sobre temas relacionados com a empregabilidade e o mercado de

trabalho.

Para mais informações, contacte o seu Polo de Emprego (lista)

Esperamos por si!

13 maio –SANTANA
Centro Cívico de Santana

15 maio –CALHETA 
Casa das Mudas

20 maio –CÂMARA DE LOBOS 
Biblioteca Municipal

22 maio –SANTA CRUZ
Casa do Povo de Santa Cruz

27 maio–RIBEIRA BRAVA 
Biblioteca Municipal 

28 maio –FUNCHAL 
Museu da Eletricidade

das 10:00 às 16:00 horas

Desde o dia 1 de fevereiro, o Instituto de

Emprego da Madeira iniciou o processo de

disponibilização de formulários online para

candidaturas aos programas de emprego.

Este é um processo a ser implementado gradualmente de modo a abranger todos os programas até ao final de junho de 2019.

Atualmente as candidaturas aos seguintes programas são realizadas exclusivamente online:

• POT - Programa de Ocupação Temporária de Desempregados

• MAIS - Medida de Medida de Apoio à Integração de Subsidiados

• EPAP – Estágios Profissionais na Administração Pública

• EP – Estágios Profissionais em Entidades Privadas

Para mais informações, consulte o portal do IEM ou aceda a www.iem.madeira.gov.pt/plataforma-candidaturas/
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Luís Camacho, promotor da 

Atlantis TUK TUK

‘Bora dar um “giro”!

Após ter passado por

várias profissões, Luís

Camacho, com apenas

21 anos de idade, decidiu que

queria avançar com o seu próprio

negócio.

Como explica o jovem promotor

“não era que eu quisesse ser

“chefe ou empresário” mas eu

sempre quis fazer as coisas da

melhor maneira, como se fossem

minhas. Mas quando, nos meus

trabalhos anteriores, eu via

situações que podiam ser feitas

de forma melhor ou coisas novas

que poderiam trazer vantagens e

melhorias, nunca me deram

ouvidos nem consideraram

mudar, mesmo quando era claro

o benefício. Isto gerou-me alguma

revolta e comecei a pensar em

ter o meu próprio trabalho.“

Fruto desta iniciativa o Luís Camacho é hoje o promotor da Atlantis TUK TUK, oferecendo um serviço de motoristas nas famosas

“motinhas” típicas do continente asiático, que ganharam lugar na animação turística da capital portuguesa e que tão bem se

adaptaram às ruas estreitas e sinuosas do Funchal.

Mas para além dos turistas, Luís Miguel Camacho destaca ainda que estes veículos podem ser explorados para serviços de

transferes e eventos diversos, como por exemplo os casamentos.

Como surgiu a ideia de abrir uma empresa de TUK TUK?

Tive muitas ideias mas havia sempre demasiados riscos

envolvidos ou demasiado capital a investir logo de início.

Esta opção surgiu depois de muita reflexão com a minha

família e os meus amigos, e foi fruto da minha experiência em

trabalhos anteriores.

Inclusivamente cheguei a conduzir um TUK TUK por algum

tempo, e percebi que este poderia ser um caminho a seguir.

Não é uma vocação em especial, é porque responde às minhas

necessidades e porque é algo que eu consigo fazer agora.

Iniciou esta atividade junho de 2018. Como está a correr

até agora?

Começar foi mais complicado pois eu não sabia nada sobre

abrir um negócio destes. Mas eu sentia-me muito motivado e

entusiasmado com este projeto e pesquisei bastante sobre

todos os aspetos. Afinal se os outros conseguem porque é que

eu não havia de conseguir? No final, aprendi bastante e o que

me parecia difícil passou a ser fácil.

Felizmente pude contar com o grande apoio da minha mãe e

da minha namorada. Elas foram uma ajuda muito importante,

quer para a minha motivação, quer com a parte burocrática na

fase inicial, quando tudo era mais complicado.

O grande problema foi sempre o investimento. Havia que

investir para adquirir uma posição num mercado que já está a

ficar preenchido e para obter o TUK TUK.

Quando soube que existia o apoio do IEM esta ideia tornou-se

possível.

Agora posso dizer que correu tudo bastante bem. Há uns dias

melhores e há outros piores, mas nesses faz-se um esforço

maior, fica-se mais tempo e aceita-se que dias melhores virão.

O apoio do IEM foi importante?

Foi determinante. Sem ele não poderia avançar. Creio que é

um apoio muito importante porque há muitas pessoas que têm

ideias e querem trabalhar, mas nem todos temos as mesmas

oportunidades. É um apoio essencial para que possamos

começar com algo pequeno e ir crescendo.

Não se arrepende de ter avançado com esta ideia?

Não poderia nunca. Estou bastante contente por estar a fazer

isto por mim e para mim. E penso fazer por mais uns anos pelo

menos, até que surja uma outra novidade qualquer, tal como os

TUK TUK já foram, que nos tire o mercado.

Mas sinto que ganhei muito com a experiência de ser

empreendedor, quer nos aspetos mais práticos quer no

conhecimento das minhas próprias capacidades. Hoje sei que

poderia apostar noutras ideias que nunca abandonei, sem ter

tanto receio de arriscar.

E tenho muito desejo de ter cada vez mais sucesso para poder

retribuir a quem me ajudou.

Deixam algum conselho aos desempregados com espírito

empreendedor?

Que procurem ideias que funcionem fora da Madeira e que as

apliquem cá, se não existirem já.

E estarem disponíveis para trabalhar muito, e muitas horas.



Jogos de banho
Edredons
Lençóis
Mantas
Panos de cozinha

Lurdes Pinto, promotora da loja

MARIANA Têxteis Lar

Para um lar 100% português

Lurdes Pinto é a empreendedora por detrás da loja de têxteis

para o lar MARIANA aberta na Rua do Seminário, no Funchal,

desde abril de 2016.

Nesta loja podemos encontrar todo o tipo de têxteis para a casa mas

também peças de vestuário íntimo, de produtores nacionais, de elevada

qualidade e com design atual, ao melhor preço.

Nesta loja o tradicional alia-se ao moderno, o floral conjuga-se com os

padrões geométricos, o linho, o algodão e os sintéticos enchem todos os

espaços.

Com vários anos de experiência nesta área, esta promotora não hesita na

hora de escolher os seus fornecedores: “Só quero produto nacional. Tenho

mesmo muito poucas coisas de fora e só coisas que não consegui

encontrar por cá.”

Há muita concorrência neste ramo, quer das lojas mais tradicionais que já

estão estabelecidas há muitos anos no Funchal, quer das novas lojas de

artigos de casa, e até mesmo das lojas chinesas. Mas os meus clientes

continuam a preferir a qualidade dos meus artigos, como os lençóis 100%

de algodão, por exemplo, e os meus preços. Acho que há lugar para todos,

temos é que oferecer o melhor ao melhor preço que conseguirmos e

estabelecer uma relação de confiança com os nossos clientes.

E tenho muito para oferecer, só não tenho é mais espaço. Tenho tantos

produtos diferentes, para todos os gostos e necessidades, muito modernos

e atuais.

Como surgiu a ideia de abrir esta loja?

Eu já trabalhei nesta área no Continente, onde fazia feiras com têxtil lar e

sempre tive jeito para falar com as pessoas, para além de conhecimentos

nesta área. Depois vim para cá, trabalhei uns anos a fazer limpezas e

entretanto fiquei desempregada.

Roupa de bebé
Bordados
Linhos
Roupa interior
Toalhas de mesa

Cortinados
Tapetes
Souvenir
Aventais
Pijamas
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Rua do Seminário, 27 Funchal
Tel.: 291 098 789
@mariana-têxteis-lar

Desde então ajudo o meu marido em feiras e arraiais, mas

sempre tive a ideia de ter algo meu, algo mais sólido.

Quando soube dos apoios do IEM percebi que poderia

avançar com esta ideia e não hesitei. Apresentei o meu

projeto e felizmente foi aprovado.

O apoio do IEM foi importante então?

Sem esse apoio eu não teria avançado com o negócio. Só

posso dizer bem do apoio do IEM e do atendimento dos

técnicos. Foi importante para mim e ainda bem que há

estas ajudas para quem quer trabalhar.

Aliás, foi através do IEM que contratei a minha funcionária,

a Joana Freitas, que é uma grande ajuda nesta loja. A

Joana foi encaminhada pelo centro de Emprego e está

comigo desde então. Tenho toda a confiança nela e os

clientes gostam dela. Foi mais uma coisa importante que

correu bem.

Com tanta concorrência como tem corrido este negócio

até agora?

Quando abri a loja nesta rua todos aconselharam-me a

escolher outro local. Só o meu marido apoiou-me. Mas eu

nunca tive medo da concorrência. Aliás, muitas vezes

acabo por indicar as lojas mais próximas quando alguém

pede-me algo que não tenho nesse momento…

Temos de aceitar a concorrência apenas como algo que

nos motiva a ter melhores produtos e melhores preços.

Eu queria abrir uma loja numa rua com muito movimento,

com muitas pessoas a passar. Não queria uma loja “às

moscas”. E foi uma boa aposta. Hoje, embora a loja não

esteja sempre cheia, tenho um bom fluxo de clientes.

Sempre soube que havia mercado para todos. Desde que

tenhamos algo bom para oferecer, há sempre alguém a

querer comprar.

Quanto ao resto, posso dizer que até agora correu tudo

bastante bem. O segredo é ser “orientada para o

negócio”, não perder a cabeça com o dinheiro que

entra em caixa, que não é nosso de verdade. Primeiro há

que pagar as despesas todas e nunca falhar com os

fornecedores. Sem produtos novos a loja é só para perder

dinheiro.

Neste momento, como tenho um “bom nome” como os

meus fornecedores, sou contactada por muitos outros para

vender os seus produtos. No entanto, também não se pode

exagerar nos stocks. Para além dos custos, uma loja

interessante não pode ter “produto morto”.

Mas é importante salientar que ter um negócio exige muito

trabalho e sobretudo muita organização e o apoio da

família. Sem esse apoio seria muito complicado.

Quais são as perspetivas de futuro?

Neste momento, para além das roupas de cama, quero

apostar mais nas peças para bebé, seja as roupinhas ou os

acessórios, como por exemplo as alcofinhas, que voltaram

a usar-se.

Mas sinto falta de ter mais espaço para os meus produtos.

Também gostaria de ter mais montra. Mas, como não quero

deixar este espaço, estou a pensar abrir uma nova loja fora

do Funchal, num local com muita população também.

Deixam algum conselho aos desempregados com

espírito empreendedor?

Que tenham cuidado com todos os gastos que façam, que

paguem tudo a tempo e horas e que trabalhem muito.

Penso que a maioria dos negócios fecham porque os

proprietários não têm os “pés bem assentes na terra”.
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Inauguração do 

“Studio de Fotografia José Carlos”

Rua Dr. Manuel

Escórcio,3

Ponta Delgada

No dia 22 de março 2019 a Sra. Presidente do Instituto de Emprego da

Madeira – Dra. Maria do Rosário Serra Alegra e a Sra. Vogal, Dra.

Adelaide Borges, estiveram presentes na inauguração do “Estúdio de

Fotografia do José Carlos” em Ponta Delgada, um projeto apoiado pelo

Instituto de Emprego da Madeira, através do “ Programa de Estímulo ao

Empreendedor Desempregado”.

Este projeto permitiu a criação de 1 posto de trabalho, com um apoio

financeiro de cerca de 9 mil euros.

Inauguração das novas instalações 

da “ilhas & gotas”

O presidente do Governo Regional esteve presente na

inauguração das novas instalações da “Ilha & Gotas”,

uma empresa distribuidora de vinhos, ligada aos

pequenos produtores, realizada no passado dia 26 de

março.

Numa nota emitida pela Quinta Vigia, refere-se que a

empresa ilhas & gotas foi criada em setembro de 2017,

“devido aos seus promotores terem considerado que

havia um vazio no mercado regional, dedicado ao

pequeno produtor, sem muita expressão, mas com uma

qualidade ímpar. Foi então que três professores

decidiram ir em frente com este projeto, na tentativa de

criar algo diferente e com uma filosofia de exclusividade.

O projeto foi dando os primeiros passos, foi dado a

conhecer e aos poucos a empresa conquistou o seu

espaço”.

O investimento foi da responsabilidade exclusiva dos

três sócios e atingiu os 45 mil euros, para além da

aquisição de mais 3 viaturas e um espaço (aluguer) com

cerca de 250 m2 (que a empresa pretende aumentar).

Neste momento, a “ilhas & gotas” tem cinco

funcionários, três deles ao abrigo de apoios do

Instituto de Emprego da Madeira.

Mas, até dezembro próximo, perspetiva criar mais

um posto de trabalho, com o apoio do IEM.

Tel.; 925 002 207

@josecarlos.studio
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O IEM celebrou contratos de concessão 

de incentivos para 12 novos projetos

O Instituto de Emprego da Madeira, IP-RAM, celebrou nos dias 28

de março e 30 de abril, mais 12 contratos de concessão de

incentivos para criação de novas empresas no âmbito do Programa

de Estimulo de Empreendedorismo de Desempregados (PEED).

Estes projetos contemplam a criação de 21 novos postos de trabalho

em áreas de atividade diversas, que incluem a restauração a

animação turística, áreas de atividades muito procuradas entre os

promotores, mas também a abertura de uma lavagem automóvel, e

de empresas de serviços de construção civil, de venda de mobiliários

e cozinhas, de fotografia, de terapia da fala ou de aluguer de tendas

para eventos.

Estes projetos serão apoiados em mais de 228 mil euros, dos quais

cerca de 97,6 mil euros para incentivo à criação de postos de

trabalho e 130,9 mil euros para apoio complementar a despesas de

investimento.

Inscrições: 

Rua da Boa Viagem, 36

291 145 740

dppe@iem.madeira.gov.pt

“Acreditamos que muitos dos nossos desempregados têm um

espírito empreendedor, iniciativa e capacidade de inovação e

que podem contribuir de forma muito positiva para o

desenvolvimento da nossa Região. Estes apoios são um sinal de

confiança a quem está numa situação difícil e luta para criar a sua

própria oportunidade profissional.”

A governante refere que “os nossos empreendedores têm de ter uma

enorme dedicação, capacidade de sacrifício e os pés bem assentes

no chão, pois estes processos nunca são fáceis. A preparação é

fundamental para o sucesso, tal como a inovação e a determinação.”

Neste sentido a Secretária Regional sublinha o esforço do Governo

Regional, através do Instituto de Emprego da Madeira:

“Desde o início do mandato até agora, foram aprovados 311

projetos de criação da própria empresa, através destes

programas de empreendedorismo, num total de 539 novos

postos de trabalho e num apoio financeiro de 5,3 milhões de

euros.”

No âmbito da cerimónia de dia 30 de abril, a Secretária Regional da

Inclusão e Assuntos Sociais, Dra. Rita Andrade, reforçou a

importância destes programas para o combate ao desemprego:

Se tem uma ideia de

negócio e quer saber mais

sobre os apoios do IEM,

inscreva-se para uma das

sessões de informação

abertas ao público, todas

as sextas-feiras, às 14h00,

no auditório do IEM.
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Cursos de Português – Língua não 

materna, em São Vicente

Celebração dos 15 anos da 

Loja do Cidadão

O Polo de Emprego de São Vicente iniciou no passado dia 6 de maio, um

curso de português – Língua não materna, abrangendo 25 utentes do

concelho, divididos por 2 turmas, uma cujas aulas serão realizadas na vila de

São Vicente e outra localizada na freguesia de Boaventura.

A animadora do Polo de Emprego, Alexandra Carvalho, explica o motivo

desta iniciativa:

“Temos vindo a receber cada vez mais inscritos que vieram de países

estrangeiros. Muitos vieram da Venezuela mas também há outros que

regressam da África do Sul e de outros países com fortes comunidades

Madeirenses.

Embora a maioria destes utentes já conheçam um pouco da nossa língua

contam-se outros que praticamente não tiveram qualquer contacto com o

português antes de chegarem cá. São muitas vezes os cônjuges de

madeirenses emigrados ou os seus descendentes que os acompanharam

neste regresso à Região.

O Polo de Emprego tomou esta iniciativa com a consciência que a falta

de conhecimentos na língua portuguesa é uma forte barreira ao

emprego, quer por parte dos empregadores, quer pelos próprios

candidatos, que se sentem mais inseguros na sua comunicação.”

A técnica acrescenta ainda:

“Esta é uma iniciativa que foi muito bem recebida pelos nossos utentes e

para a qual contamos com um grande apoio do Município e da formadora, a

Dra. Ana Freitas.

Acreditamos que é uma formação importante para a nossa população,

que contámos repetir num futuro próximo, para atender às solicitações

a que não pudemos responder nesta primeira fase e em função das que

formos recebendo.”

Para mais informações:

Polo de Emprego de São Vicente

Paços do Município

291 848 025

poloempregocmsvicente@gmail.com

Horário: dias úteis 9:00-12:30 e 14:00-17:30

No dia 6 de abril 2019 a Sra. Presidente do Instituto de Emprego da

Madeira, Dra. Maria do Rosário Serra Alegra, e as Técnicas de Emprego

em serviço na Loja do Cidadão, estiveram presentes na Comemoração

dos 15 anos da Loja do Cidadão da Madeira, na Quinta Vigia.

Celebrou-se assim a presença contínua do IEM neste local, que reúne

no mesmo espaço várias entidades públicas e privadas, com o objetivo

de facilitar a relação dos cidadãos e das empresas com a Administração

Pública, com ganhos de tempo e de custos de deslocação para os

utentes e ganhos de eficiência para as diversas entidades.
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IEM promoveu Workshop sobre novas 

profissões ligadas à economia azul

Enquanto parceiro de um projeto INTERREG EUROPE

intitulado “Grow RUP – Crescimento das Regiões

Ultraperiféricas”, o Instituto de Emprego da Madeira

realizou um workshop, no passado dia 21 de março,

subordinado ao tema “Que riqueza e que empregos

podem ser gerados pelas (novas) profissões ligadas

ao mar?” o qual contou com uma lista de convidados

restrita de agentes económicos ligados ao setor marítimo.

Com esta ação iniciou-se a 2.ª fase do projeto GROW

RUP, um projeto que reúne mais 4 regiões ultraperiféricas

da União Europeia, para além da Madeira: Ilhas Canárias,

Açores, Reunião e Martinica, e que tem como objetivo

reduzir o desemprego, sobretudo o de longa duração.

Pretendeu-se, com esta iniciativa, contribuir para a

definição de uma estratégia e de um plano de ação

regional que permita ultrapassar os condicionalismos que

as regiões ultraperiféricas enfrentam ao nível da

empregabilidade.

“GROW RUP é trabalhar em conjunto através de fronteiras 

e organizações, com o apoio das partes interessadas, 

para encontrar as melhores soluções para criação e 

crescimento de empresas regionais”

Mais informação em www.iem.madeira.gov.pt/growrup/

Redes sociais: Uma 

ferramenta na procura 

de emprego?

As redes sociais podem constituir a forma ideal de

encontrar um emprego de sonho.

Existe uma grande variedade de ferramentas e

funcionalidades disponíveis, das quais a Rede Eures

destacou as suas favoritas.

Sítio concebido especificamente para a formação de

redes profissionais e o recrutamento. Aqui podem:

• Aderir a grupos - permite-lhe o acesso a peritos,

pessoas que têm os mesmos interesses ou ideias e

talvez até empregadores potenciais.

• Procurar um emprego - permite procurar vagas e

candidatar-se a elas. Para além da opção de pesquisa

manual, o sítio recomenda também empregos com

base no seu perfil e interesses de carreira.

• Ativar os seus interesses de carreira - Localizada no

separador «Empregos», esta opção permite informar

os recrutadores de que está à procura de emprego.

Ative a opção «interesses de carreira» e preencha as

informações o mais detalhadamente possível.

Estima-se que sejam enviados diariamente

no Twitter cerca de 500 milhões de tweets,

o que o torna uma valiosa fonte de

informação de últimas tendências e

notícias. É também um excelente local para

procurar oportunidades de emprego, especialmente se gosta

de fazer pesquisas enquanto está ativo. Aqui podem:

• Seguir os marcadores - Uma pesquisa rápida e regular

de marcadores como #emprego - e outros mais

específicos, se estiver interessado numa determinada

empresa ou função - levará as oportunidades diretamente

até si.

• Seguir os líderes - Seguir as empresas principais e

figuras de influência do setor que ambiciona não só

expande a sua rede como lhe dá acesso imediato a todos

os seus tweets mais recentes.

• Direcionar os seus tweets - Tuitar sobre um setor ou

assunto específicos é uma maneira fácil de mostrar o seu

interesse e poderá reunir mais seguidores relevantes ou

identificar contas úteis que pretenda seguir.

• Procurar um emprego - sítios Web como Jobs By Twitter

e Twit Job Seek podem ajudar nesta procura.

Rede Eures
• Obter a validação das suas competências - É fácil

elaborar uma lista de competências, mas normalmente

um empregador não tem como avaliar o rigor dessa lista.

É aqui que surge a funcionalidade de validação. As

competências validadas refletem mais do que apenas a

sua opinião ao proporcionar um nível de confiança

adicional aos recrutadores.

http://www.iem.madeira.gov.pt/In%C3%ADcio/EntidadesEmpresas/ProgramasdeEmprego/PessoasColetivasdeDireitoPrivadocomFinsLucr/ProgramaExperi%C3%AAnciaJovem/tabid/264/Default.aspx
http://www.iem.madeira.gov.pt/In%C3%ADcio/EntidadesEmpresas/ProgramasdeEmprego/PessoasColetivasdeDireitoPrivadocomFinsLucr/ProgramaExperi%C3%AAnciaJovem/tabid/264/Default.aspx
https://www.iem.madeira.gov.pt/2019/03/21/workshop-growrup/
https://www.iem.madeira.gov.pt/2019/03/21/workshop-growrup/
https://www.iem.madeira.gov.pt/2019/03/21/workshop-growrup/
https://www.iem.madeira.gov.pt/2019/03/21/workshop-growrup/
http://www.iem.madeira.gov.pt/growrup/
http://www.iem.madeira.gov.pt/growrup/
http://www.linkedin.com/feed/
http://www.linkedin.com/feed/
http://twitter.com/?lang=pt_pt
http://twitter.com/?lang=pt_pt
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(leia aqui o artigo completo da Rede EURES)

É provavelmente o sítio de redes sociais

menos óbvio quando se trata de encontrar

um emprego. No entanto como mais de

60 milhões de empresas têm uma página

no Facebook, justifica-se plenamente a

sua presença nesta lista. Aqui podem:

• Expandir a sua rede - A etapa mais

básica no Facebook consiste em

aderir a grupos relevantes e «gostar»

das páginas de pessoas e empresas

que lhe interessem. Ao fazê-lo, terá

acesso imediato a todas as notícias

mais recentes e a vagas de emprego.

Poderá também adaptar os

parâmetros da sua conta para garantir

que recebe as mensagens de

notificação de publicações recentes e

que não perde oportunidades.

• Criar um perfil dedicado à procura

de emprego - Se pretende ir mais

longe, poderá valer a pena criar um

perfil «profissional» inteiramente novo.

Permitir-lhe-á dispor de um espaço

limpo onde possa vender os seus

talentos, dispondo em simultâneo de

um espaço pessoal onde pode

continuar a publicar fotografias de

férias e memórias divertidas.

DICAS GERAIS

• Manter o seu perfil atualizado: Qualquer que seja a plataforma da rede

social que decida utilizar, o seu perfil só poderá ser forte se as informações

nele contidas o forem. Mantenha estas informações detalhadas, pertinentes e

atualizadas para maximizar o seu potencial de recrutamento.

• Manter-se profissional: As redes sociais incentivam um certo nível de

informalidade. Não há problema quando conversa com amigos, mas os

recrutadores procuram algo um pouco mais profissional. Pense no seu

público e em como deve abordá-lo antes de clicar no botão «Publicar». E não

se esqueça que os sítios das redes sociais têm uma longa memória - não

lamente aquela publicação ou tweet de há cinco anos!

Trabalhar no estrangeiro é uma experiência profissional e

pessoal muito desafiante. Embora algumas pessoas pareçam

ter nascido para viajar, para outras isso pode ser um cenário

assustador. Porém, ultrapassados os receios e as incertezas,

há muitas razões excelentes para tomar essa decisão:

• Contactar com uma 

nova cultura

• Aprender uma nova 

língua

• Aumentar a sua 

autoconfiança

• Melhorar as suas 

futuras oportunidades 

de emprego

• Desenvolver o seu 

próprio conjunto de 

valores

(leia aqui o artigo completo 

da Rede EURES)

Tudo o que precisa de saber antes de 

participar numa Jornada Europeia do 

Emprego (em linha)

Cinco razões para ousar 

trabalhar no estrangeiro

O Make it in Germany realizou várias Jornadas

Europeias do Emprego (em linha) - EOJD ao longo dos

anos e estão planeados mais eventos para 2019, o

próximo a decorrer já no dia 22 de maio.

O melhor em relação a estas Jornadas em linha é que é

possível aceder em linha aos eventos no local para

poder participar, independentemente do país europeu

onde vive.

Prepara-te para tirar o mehor partido da tua participação!

Segue as dicas da Rede Eures aqui.

https://ec.europa.eu/eures/public/pt/news-articles/-/asset_publisher/L2ZVYxNxK11W/content/social-media-a-job-hunting-tool-?inheritRedirect=false&redirect=https://ec.europa.eu/eures/public/pt/news-articles?p_p_id%3D101_INSTANCE_L2ZVYxNxK11W%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3D_118_INSTANCE_U2TwYOTdC3eS__column-1%26p_p_col_pos%3D1%26p_p_col_count%3D3&_101_INSTANCE_L2ZVYxNxK11W_backLabelKey=news.articles.back.to.list&_101_INSTANCE_L2ZVYxNxK11W_showAssetFooter=true
https://ec.europa.eu/eures/public/pt/news-articles/-/asset_publisher/L2ZVYxNxK11W/content/social-media-a-job-hunting-tool-?inheritRedirect=false&redirect=https://ec.europa.eu/eures/public/pt/news-articles?p_p_id%3D101_INSTANCE_L2ZVYxNxK11W%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3D_118_INSTANCE_U2TwYOTdC3eS__column-1%26p_p_col_pos%3D1%26p_p_col_count%3D3&_101_INSTANCE_L2ZVYxNxK11W_backLabelKey=news.articles.back.to.list&_101_INSTANCE_L2ZVYxNxK11W_showAssetFooter=true
https://ec.europa.eu/eures/public/pt/news-articles/-/asset_publisher/L2ZVYxNxK11W/content/social-media-a-job-hunting-tool-?inheritRedirect=false&redirect=https://ec.europa.eu/eures/public/pt/news-articles?p_p_id%3D101_INSTANCE_L2ZVYxNxK11W%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3D_118_INSTANCE_U2TwYOTdC3eS__column-1%26p_p_col_pos%3D1%26p_p_col_count%3D3&_101_INSTANCE_L2ZVYxNxK11W_backLabelKey=news.articles.back.to.list&_101_INSTANCE_L2ZVYxNxK11W_showAssetFooter=true
http://www.facebook.com/
http://www.facebook.com/
https://ec.europa.eu/eures/public/pt/news-articles/-/asset_publisher/L2ZVYxNxK11W/content/five-reasons-why-you-should-dare-to-work-abroad?inheritRedirect=false&redirect=https://ec.europa.eu/eures/public/pt/news-articles?p_p_id%3D101_INSTANCE_L2ZVYxNxK11W%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3D_118_INSTANCE_U2TwYOTdC3eS__column-1%26p_p_col_pos%3D1%26p_p_col_count%3D3%26_101_INSTANCE_L2ZVYxNxK11W_cur%3D2%26p_r_p_564233524_resetCur%3Dfalse&_101_INSTANCE_L2ZVYxNxK11W_backLabelKey=news.articles.back.to.list&_101_INSTANCE_L2ZVYxNxK11W_showAssetFooter=true
https://ec.europa.eu/eures/public/pt/news-articles/-/asset_publisher/L2ZVYxNxK11W/content/five-reasons-why-you-should-dare-to-work-abroad?inheritRedirect=false&redirect=https://ec.europa.eu/eures/public/pt/news-articles?p_p_id%3D101_INSTANCE_L2ZVYxNxK11W%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3D_118_INSTANCE_U2TwYOTdC3eS__column-1%26p_p_col_pos%3D1%26p_p_col_count%3D3%26_101_INSTANCE_L2ZVYxNxK11W_cur%3D2%26p_r_p_564233524_resetCur%3Dfalse&_101_INSTANCE_L2ZVYxNxK11W_backLabelKey=news.articles.back.to.list&_101_INSTANCE_L2ZVYxNxK11W_showAssetFooter=true
https://ec.europa.eu/eures/public/pt/news-articles/-/asset_publisher/L2ZVYxNxK11W/content/five-reasons-why-you-should-dare-to-work-abroad?inheritRedirect=false&redirect=https://ec.europa.eu/eures/public/pt/news-articles?p_p_id%3D101_INSTANCE_L2ZVYxNxK11W%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3D_118_INSTANCE_U2TwYOTdC3eS__column-1%26p_p_col_pos%3D1%26p_p_col_count%3D3%26_101_INSTANCE_L2ZVYxNxK11W_cur%3D2%26p_r_p_564233524_resetCur%3Dfalse&_101_INSTANCE_L2ZVYxNxK11W_backLabelKey=news.articles.back.to.list&_101_INSTANCE_L2ZVYxNxK11W_showAssetFooter=true
https://ec.europa.eu/eures/public/pt/news-articles/-/asset_publisher/L2ZVYxNxK11W/content/everything-you-need-to-know-before-attending-a-european-online-job-day?inheritRedirect=false&redirect=https://ec.europa.eu/eures/public/pt/news-articles?p_p_id%3D101_INSTANCE_L2ZVYxNxK11W%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3D_118_INSTANCE_U2TwYOTdC3eS__column-1%26p_p_col_pos%3D1%26p_p_col_count%3D3&_101_INSTANCE_L2ZVYxNxK11W_backLabelKey=news.articles.back.to.list&_101_INSTANCE_L2ZVYxNxK11W_showAssetFooter=true
https://ec.europa.eu/eures/public/pt/news-articles/-/asset_publisher/L2ZVYxNxK11W/content/everything-you-need-to-know-before-attending-a-european-online-job-day?inheritRedirect=false&redirect=https://ec.europa.eu/eures/public/pt/news-articles?p_p_id%3D101_INSTANCE_L2ZVYxNxK11W%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3D_118_INSTANCE_U2TwYOTdC3eS__column-1%26p_p_col_pos%3D1%26p_p_col_count%3D3&_101_INSTANCE_L2ZVYxNxK11W_backLabelKey=news.articles.back.to.list&_101_INSTANCE_L2ZVYxNxK11W_showAssetFooter=true
https://ec.europa.eu/eures/public/pt/news-articles/-/asset_publisher/L2ZVYxNxK11W/content/everything-you-need-to-know-before-attending-a-european-online-job-day?inheritRedirect=false&redirect=https://ec.europa.eu/eures/public/pt/news-articles?p_p_id%3D101_INSTANCE_L2ZVYxNxK11W%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3D_118_INSTANCE_U2TwYOTdC3eS__column-1%26p_p_col_pos%3D1%26p_p_col_count%3D3&_101_INSTANCE_L2ZVYxNxK11W_backLabelKey=news.articles.back.to.list&_101_INSTANCE_L2ZVYxNxK11W_showAssetFooter=true

