
 

 

RELATÓRIO DA SESSÃO  

 
 
 

CARACTERIZAÇÃO DOS PARTICIPANTES 

Faixa etária dos participantes (gráfico), Género (gráfico), Situação face ao emprego (gráfico), 

Distrito/Região (gráfico) 

 

 
 

 

LOCAL Online no TEAMS 

DATA 19 abril 2021 DURAÇÃO 2H 

CENTRO EUROPE DIRECT 

ORGANIZADOR 

 

Europe Direct Algarve 

OUTROS PARCEIROS 
 

EURES Algarve, Eurodesk 

Nº  DE PARTICIPANTES 39 pessoas 



 

 

 

 
 

 
 

 
 



 

 

 
 

RESUMO DA SESSÃO (Máximo de 100 palavras) 

 

A sessão da Volta de Apoio ao Emprego organizada pelo EUROPE DIRECT Algarve incluiu os 
seguintes tópicos: 

- EURES, Natália Torgão, conselheira EURES no Algarve, apresentou o portal EURES, o 
Serviço de Emprego Europeu e os serviços que disponibiliza. 

- Estágios ATIVAR, Valerie Lourenço do IEFP, apresentou este programa financiado pelo 
Fundo Social Europeu, para promover a inserção de jovens no mercado de trabalho ou a 
reconversão profissional de desempregados 

- novo ERASMUS+, Joaquim de Freitas, responsável pela rede EURODESK Portugal que 
apresentou as novidades do programa. 

- EUROPE DIRECT Algarve, Ana Burnay, apresentou a nova rede EUROPE DIRECT e os 
próximos eventos,  incluindo uma nova sessão da Volta de Apoio ao Emprego, em novembro, 
no âmbito da Semana Europeia do Ensino Profissional, entre outros temas. 

No evento conjunto do Facebook fomos partilhando as principais mensagens da sessão. 

A gravação da sessão está partilhada aqui. Foi divulgada junto de cerca de 350 candidatos 
nos Serviços de Emprego da região. 

A avaliação final foi muito positiva. 
 
 

LINKS PARA CONSULTA 

https://2021.vae.pt/sessao/algarve-2/ 

 

https://www.iefp.pt/eures na secção “Sessões de informação” 

 
 

COBERTURA MEDIÁTICA 

Locais na imprensa onde a sessão foi noticiada; presença da imprensa no local 

 

EuropeDirect: Volta de Apoio ao Emprego a 19 de abril no Algarve - Postal do Algarve 

 

file:///C:/Users/vilelma/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/8JPLLGB2/A%20sessão%20da%20Volta%20de%20Apoio%20ao%20Emprego%20organizada%20pelo%20Centro%20EUROPE%20DIRECT
https://2021.vae.pt/sessao/algarve-2/
https://www.iefp.pt/eures
https://postal.pt/europe-direct-algarve/2021-04-19-EuropeDirect-Volta-de-Apoio-ao-Emprego-a-19-de-abril-no-Algarve-2327dce1


 

 

 

 
 

COBERTURA NAS REDES SOCIAIS 

Locais onde a sessão foi publicada; alcance das publicações 

 

https://fb.me/e/2eAa1mlVl - 675 pax alcançadas 

 

https://twitter.com/EuropeDirectAlg/status/1383958418872885257?s=20 121 impressões 

 

https://www.facebook.com/eures.pt post do dia 9 de abril 

https://www.linkedin.com/company/12647077/admin/ 

 
 

 

Coordenador(a) do Centro EUROPE DIRECT 
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