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No âmbito das atividades da rede EURES, o IEFP (EURES Portugal) organiza com o VDAB (EURES Flandres 

- Bélgica), nos próximos dias 29 e 30 de setembro, na Ordem dos Engenheiros em Lisboa, o evento “Work 

in Flanders”. Uma oportunidade de contacto com empregadores da Flandres (Bélgica), com a participação 

de conselheiros EURES da Bélgica e de Portugal, que prestarão informação e aconselhamento 

especializados sobre mobilidade para aquele país/região, bem como sobre apoios existentes. 

Para quem? 

Profissionais, experientes ou recém-graduados, nas áreas de Engenharia Civil, Ambiente, Mecânica, 

Eletrotécnica, Eletrónica, Mecatrónica e Telecomunicações, Tecnologias de Informação e técnicas ligadas 

a Mecânica / Eletromecânica / Construção Civil, com conhecimentos linguísticos sólidos (inglês 

indispensável flamengo e/ou francês valorizados) que procurem uma carreira internacional.  

Onde? 

 em Lisboa, na Ordem dos Engenheiros (Av. António Augusto Aguiar, 3D) – veja como chegar; 

 “online” em www.europeanjobdays.eu/workinflanders2016-lisbon, num computador perto de si. 

O quê? 

29 de setembro 

 Apresentações de empresas + “Workshops” sobre Viver & Trabalhar na Flandres; Rede EURES e 

“O teu Primeiro Emprego na Europa” 

o necessidades de recrutamento das empresas;  

o situação e tendências do mercado (especializações mais procuradas), estratégias de procura 

de emprego, apoios à mobilidade e condições de vida e trabalho na Flandres - Bélgica. 

Programa transmitido “online”. 

 Área de Exposição / Pontos de informação  

Contactos personalizados com empresas. Aconselhamento no ponto de informação EURES. 

30 de setembro 

 Entrevistas de Recrutamento 

Se se candidatar previamente a ofertas de emprego através da plataforma, pode ser pré-

selecionad@ para entrevistas (presenciais ou “online”). Se não tiver entrevistas agendadas, pode 

igualmente fazê-lo no dia 29 de setembro, nos postos de informação das empresas. 

http://www.eures.europa.eu/
http://www.iefp.pt/eures
https://www.vdab.be/english
https://www.vdab.be/english
http://www.ordemengenheiros.pt/
https://www.europeanjobdays.eu/en/events/work-flanders-2016-lisbon/venue
http://www.europeanjobdays.eu/workinflanders2016-lisbon,
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Oportunidades de emprego (mais de 60) nas seguintes áreas: 
 

Engenharias Tecnologias de Informação 
Civil, ambiente, mecânica, eletrotécnica, 
eletrónica, mecatrónica, telecomunicações, 
software… 

Programação de software, programação web, 
implementação, consultoria, operação e 
administração de sistemas, .NET, C#, C++, Java,…  

Outras áreas 
Mecânica, eletromecânica, eletricistas, carpinteiros, operadores de máquinas, … 

 
Empresas participantes (registadas até à data): 
 

Onsite / Presencial Online 
- Cegeka 
- Dekimo Experts / QSpin 
- Impact 
- Jan De Nul Group 
- Skyline Communications NV 
- Sofico 

- All European Careers S.L. 

- Besix 

-Team Talent 

 
Como participar? 

INSCREVA-SE JÁ! A entrada é gratuita, mas só com inscrição pode candidatar-se às ofertas de 

emprego divulgadas e aceder a entrevistas de recrutamento, durante ou após o evento. 

 registe-se como Visitante 

 investigue informação sobre empregadores, principais projetos e perfis de recrutamento 

 pesquise ofertas de emprego para o seu perfil e candidate-se na plataforma; pode ser 

convidad@ para entrevista(s) presenciais ou “online” 

 consulte Programa (a seguir no Auditório da Ordem dos Engenheiros ou “online”) 

 prepare-se: selecione apresentações, identifique questões concretas a colocar (a 

e mpregadores e conselheiros) 

NO DIA (29 de setembro) traga consigo: 

 2 a 3 cópias do seu CV (em inglês), sobretudo se pretender aconselhamento adicional 

 boa apresentação, o seu melhor inglês, atitude positiva e assertiva 

 

 
# PARA SABER MAIS: www.europeanjobdays.eu/workinflanders2016-lisbon 
    workinflanders@iefp.pt   

http://www.europeanjobdays.eu/en/jobseeker/register/17817
https://www.europeanjobdays.eu/en/events/participating-companies/17916
https://www.europeanjobdays.eu/en/events/event-jobs/17916
https://www.europeanjobdays.eu/en/events/programmes/17916
http://www.europeanjobdays.eu/workinflanders2016-lisbon
mailto:workinflanders@iefp.pt

