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RESUMO DA SESSÃO (Máximo de 100 palavras)

A sessão da Volta de Apoio ao Emprego (VAE) promovida pelo Centro de Informação
Europe Direct Aveiro [CIEDA] decorreu no dia 7 de abril de 2021, entre as 10h e as
11h30, via Microsoft Teams.
Na sequência da nota de boas vindas e apresentação da iniciativa e objetivos da VAE
a cargo da Coordenadora do CIEDA, Dr.ª Maria Manuel Azevedo, seguiram-se as
intervenções de três oradores, entre eles, a de Dr.ª Dora Silva, Conselheira dos
Serviços Europeus de Emprego [Rede EURES] que abordou a temática ‘OFERTAS DE
EMPREGO NA UNIÃO EUROPEIA, POR ONDE COMEÇAR?’, dando a conhecer a
plataforma onde os interessados devem registar-se para aceder a mais de 3 milhões
de ofertas de trabalho disponíveis diariamente em: EURES - EURES - o Portal
Europeu da Mobilidade Profissional - Comissão Europeia (europa.eu).
Seguiu-se a intervenção de Dr. João Baracho, da ESLIDER Portugal que apresentou o
‘ERASMUS PARA JOVENS EMPREENDEDORES’ e a mais valia de aprofundar
conhecimentos junto de um empresário, numa empresa noutro Estado-Membro,
durante um período de 6 meses, e desenvolver competências na mesma área de
negócio que pretende implementar. Mais informações em ESLIDER PORTUGAL INÍCIO e Erasmus para Jovens Empreendedores (erasmus-entrepreneurs.eu).
Por último, a Dr.ª Catarina Oliveira, do Centro Nacional EUROPASS mostrou a todos
os presentes como elaborar ‘O NOVO CV EUROPASS’ e como aceder a qualquer
momento à plataforma para atualizar o CV e a carta de motivação sempre que
necessário. Consulte: Home | Europass e (7) Centro Nacional Europass | Facebook
Uma sessão muito interessante com três excelentes oradores, que teve a presença
de 30 participantes, sendo que estiveram envolvidas duas escolas da região.
Infelizmente, à última da hora, uma turma não pôde participar por ter entrado em
isolamento profilático devido à COVID 19. Alguns jovens inscreveram-se e não
participaram e outros participaram e não se tinham inscrito.
É uma iniciativa considerada muito interessante e pertinente pelos docentes,
dedicada a jovens e demais interessados. Neste âmbito registaram-se a presença de
alguns jovens e adultos à procura de novas oportunidades.
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Facebook:16 Gostos | 156 visualizações | 288 pessoas alcançadas | 24 interações | 3 partilhas
Facebook: 4 Gostos | 62 pessoas calcançadas | 4 interações |
(1) Facebook: 5 interações | 223 alcançadas
(1) Volta de Apoio ao Emprego 2021 | Facebook 312 pessoas alcançadas | 9 interações |
Europe Direct Aveiro (@europedirectaveiro) • fotos e vídeos do Instagram | 9 gOSTOS
(3) Europe Direct Aveiro (@ciedaveiro) Twitter 73 impressões | 4 engajamentos | 2 favoritos
| 2 cliques

Coordenador(a) do Centro EUROPE DIRECT Aveiro
____________________________________________________
Maria Manuel Azevedo

