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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.  

 
 

LINKS PARA CONSULTA 

Facebook   

Volta de Apoio ao Emprego 2021 | Facebook 

https://ec.europa.eu/eures/public/pt/homepage
https://ec.europa.eu/eures/public/pt/homepage
http://www.esliderportugal.pt/pt/inicio/
http://www.esliderportugal.pt/pt/inicio/
https://www.erasmus-entrepreneurs.eu/index.php?lan=pt
https://europa.eu/europass/pt
https://www.facebook.com/europassPT/
https://www.facebook.com/124604254232296/videos/2821940388067182
https://www.facebook.com/events/794133558124229/?active_tab=discussion


 

 

 
 

 
COBERTURA MEDIÁTICA 

Jornal Diário de Aveiro, 6 de abril de 2021 
 
 

 

 
 

COBERTURA NAS REDES SOCIAIS 

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 

https://www.facebook.com/124604254232296/videos/2821940388067182
https://www.facebook.com/EuropeDirectAveiro/photos/a.426033990755986/6015511535141509/?type=3&size=1122%2C1587&fbid=6015511535141509&source=13&player_origin=unknown&__xts__%5b0%5d=68.ARBo3B3Tl4x_pea61aIiocGf9ky3KkiIXjj8s0GSBu-sIWK1b_J2Y1iss-qThVGkm1_UbWjT03VrPKpFXZDL4mMHSi5Az0zZ80fu947wQ2vLyL2vBklsCkr4FnXIeRdGCH_hd_FIeKT2rhhmnhR33RRGoqJXOX-d00l1NrdAaCTvBcGyvDOXA8QUFhBGvnzb4ipBMw7wZ-JJolPJfTSO_PS8z80qLAMWgtUkST6c3wNq8tf0ttjlgnnvTlWLpT-O2Zaq4beicL6rPZJMuvUsSkjElEuLEShT8wnnwvCtxz-D-RxDFPOO4CmY9p2LPA
https://www.facebook.com/EuropeDirectAveiro/photos/a.426033990755986/6015511535141509?type=3&size=1122%2C1587&fbid=6015511535141509&source=13&player_origin=unknown&__xts__%5b0%5d=68.ARDlbwJKIW5MO8zCLFCl29IvgsXGBF3I3Yeag6Zvba6ygx5KGAz69lXDK9ByqARyTgmujHiF8bFMK5AGPapOk-u40N8uCT0GJAcgz7K6p9phfBX4ijjAa-R4EMlCgP5c7Hpx308ejNQhnylDtwynz8HGlp1wsSatY9LaXFRA3VU_SWoO8k6TQjUoNv9NWJW20c7fdA2KPxLep8Ok2JyoWHguEyUdTPYXAruzFPzSyhvqryv_9j_vioiLb6O2G-IsY4y0w8WhknplngKTd_ogIBwS-TA9HObx13CYuHke_A_x9j_on4AdQhZHearRmA
https://www.facebook.com/events/794133558124229?acontext=%7B%22ref_newsfeed_story_type%22%3A%22regular%22%2C%22source%22%3A%223%22%2C%22feed_story_type%22%3A%2222%22%2C%22action_history%22%3A%22null%22%7D&privacy_mutation_token=eyJ0eXBlIjowLCJjcmVhdGlvbl90aW1lIjoxNjIwMTczNzEyLCJjYWxsc2l0ZV9pZCI6MzU5MDM2MDAxOTY4NDMyfQ%3D%3D&__xts__%5b0%5d=68.ARC80xonF7qNBGwYPnar2slwQgHhavP7USEDZWQq31Pv2zezHxRRKFFMzY2Fhaok59DzjsV-tD1zbt0M6c6Cb0Ger8JPtEYPeC_-m8h6OSr9FGdmR-vj-bf7W-u2mQ456GZXlM-RIBygzacciqor8P_FCR5mF9Moq9QyzSx-kAtGcpHAmP0inbfR2z5UUxhHZr70_KjgERMw6ym1VFsgF46u_G4h5O1TaMnhFbRNIZuMk3rruuoA1CHi7I7wU8HoiQrxFFUbm-2noVwlq_3aF-gccMHlZqjY9PAPM0Mh1VlH7p7PamFSZA
https://www.instagram.com/p/CM5VJ3FB0hv/
https://twitter.com/ciedaveiro/status/1375116965807861761/analytics

