
 
 
Ciclo de Eventos 
Oportunidades de Emprego para Engenheiros no Brasil 
 
 
II – Conferência “Empregos no Brasil para Estrangeiros” - Porto 

 
Programa 
 
16:30 - Receção e registo 
 
17:00 - Introdução, "Empregos no Brasil para Estrangeiros", programa e objectivos 
David Bernardo, fundador do Grupo “Empregos no Brasil para Estrangeiros” 
 
17:15 - O mercado Brasileiro de trabalho 
David Bernardo - Empregos no Brasil para Estrangeiros 
- Setores com maior procura no Brasil 
- Salários 
- Custo de Vida 
- Que tipo de profissional o Brasil procura? Formação, idade, etc. 
- As empresas querem contratar Portugueses? 
- Impostos no Brasil 
- Q&A 
 
18:15 - Vistos, Reconhecimento de diploma e candidaturas 
António Cândido - Especialista de Vistos Brasileiro 
Vistos: 
- Que tipos de visto existem? 
- Que documentos são necessários? 
- Quanto tempo demoram? 
- Qual é o custo? 
- Vantagens de ser Português. 
 
Reconhecimento de licenciaturas: 
- Como se faz? 
- Quanto demora? 
- Quanto custa? 
 
Os direitos do trabalhador estrangeiro no Brasil 
- Legislação laboral Brasileira Vs Portuguesa 
- Impostos no Brasil 
- Posso mudar de emprego com o visto? 
- O visto de empreendedor como funciona? Quais são as condições? 
 
19:45 Coffee Break 
 
20:00 - Recrutamento no Brasil 
O processo de recrutamento 
- O CV 
- Diferenças culturais importantes 
- A importância do Network 
- Vale a pena viajar até ao Brasil ou posso conseguir tudo á distância 
 
 
 



21:00 - Truques e respostas à audiência e a perguntas do Facebook e Linkedin 
Todos os palestrantes 
 
21:45 Encerramento e Próximos eventos 

 
 
Condições do serviço: 
Voucher válido para a presença de uma pessoa na conferência “Empregos no Brasil para 
Estrangeiros”. 
Para participar na conferência é imprescindível a apresentação do voucher no próprio dia, à entrada. 
Não inclui almoço. 
Não reembolsável. 
 
Contactos 
E-mail: db@empregosnobrasilparaestrangeiros.com 
Facebook: www.facebook.com/empregosnobrasil 
Inscrições: www.clubefashion.com/empregosno brasil 
  
Local da Conferência:  
Horário da conferência: dia 27 de Março, das 16h30 às 21h45 
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