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Carla Mouro 
“É Presidente Executiva da Fundação da Juventude. É uma das referências em Portugal com experiência alargada 
na área da juventude. Soma vários anos de experiência em liderança e gestão, focados em objetivos e estratégias 
integradas de resultados. Antes de fazer parte da Fundação da Juventude, Carla Mouro integrou a equipa de
assessores do Presidente da República Cavaco Silva, ao longo de oito anos. 
Trabalhou na promoção de diferentes projetos e políticas da juventude de impacto nacional e internacional. 
Liderou diferentes iniciativas e projetos na área do empreendedorismo, juventude e desporto, em Portugal e 
além-fronteiras. Foi presidente do Conselho Nacional da Juventude e do Fórum da Juventude da CPLP”.

A Fundação da Junventude é uma instituição privada, de interesse público, sem fins lucrativos, focada 
nos interesses dos jovens, nomeadamente na sua formação profissional, desenvolvimento social e 
cultural e inserção destes no mercado de trabalho.

Catarina Trigo 
“É Gestora de Programas no Escritório da Organização Internacional do Trabalho em Lisboa, responsável pelo 
acompanhamento de matérias relacionadas com o emprego, emprego jovem, competências e empregabilidade, 
entre outras. Licenciada em Ciência Política e Relações Internacionais (FCSH-UNL), tem mestrado em Economia 
e Políticas Públicas (ISEG-UL) com investigação em formas atípicas de emprego e seus efeitos na proteção social. 
Enquanto Técnica Superior da Administração Pública exerceu funções no Gabinete de Estratégia e Planeamento 
do Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social onde acompanhou e produziu conteúdo técnico sobre 
mercado de trabalho, salários e novas formas de trabalho. Possui também o diploma do Curso de Estudos 
Avançados em Gestão e Administração Pública (CEAGP-INA).”

O objetivo central da OIT é o da promoção da Agenda do Trabalho Digno. A atividade da 
OIT-Lisboa insere-se, naturalmente, nessa dinâmica global. As suas funções principais são, por 
seu lado, determinadas pela estratégia definida pelo Bureau Europeu da OIT para o conjunto 
dos seus “Escritórios de Ligação”, sediados em países da Europa Ocidental.

Essa estratégia compreende − à imagem do que acontece em Berlim, Bruxelas, Madrid, Paris ou Roma − quatro 
funções principais: Comunicação e visibilidade; Representação e parcerias; Mobilização de recursos; Assistência 
técnica. Para além desses quatro eixos, a OIT-Lisboa tem ainda uma quinta função estratégica que lhe é específica: 
a de interface entre a Organização e o mundo que fala português. 
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João Antunes 
“Com mais de 20 anos de experiência na área de Recursos Humanos, em ambiente internacional, a paixão pelas 
pessoas continua a ser diária. Passando por Área Manager e International HR, João Antunes adquiriu uma vasta 
experiência na indústria do retalho. Especializado em Employer Branding, master em Programação 
Neurolinguística e Licenciado em Gestão de Recursos Humanos, desenvolveu várias competências na área de 
pessoas. Atualmente, como Head of Talent Acquisition & Employer Branding da Inditex Portugal, o Planeamento 
Estratégico e a procura de Talento são o seu maior foco.”

 A Inditex é composta por 8 marcas: Zara, Pull&Bear, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius, 
Oysho, Zara Home e Uterqüe. Temos mais de 7.000 lojas em 91 países. Somos o que vestes 

para ir trabalhar, o que decides para decorar a tua vida, o que escolhes para essa ocasião especial. Somos 
resolutivos. Confiamos na capacidade e no instinto das nossas pessoas. Reinventamo-nos e seguimos em frente. 
Na Inditex acreditamos no que fazemos e tudo é possível devido ao talento de cada um.

Luís Amorim 
“O Luís começou a trabalhar no EPSO em fevereiro de 2022 como chefe da unidade encarregada da promoção 
e relações externas. Mas é funcionário europeu desde 2002. Antes de trabalhar no EPSO, o Luís trabalhou 
durante 19 anos no Secretariado-Geral do Conselho da União Europeia. No Conselho, o Luís teve uma carreira 
bastante variada, tendo trabalhado em vários domínios: relações com a comunicação social, informações, gestão 
de crises, relações UE-África, tecnologias da informação, segurança, Médio Oriente, política de defesa e tradução. 
Antes de entrar para as instituições europeias, trabalhou em várias ONG europeias nos domínios da educação, 
política de juventude, voluntariado e filantropia. Na sua visão das atividades de promoção e relações externas, 
o Luís atribui uma grande importância à comunicação visual e à elaboração de narrativas, com a tónica no fator 
humano. O Luís privilegia o trabalho em colaboração com os clientes institucionais do EPSO e as partes 
interessadas nacionais. Além disso, acredita convictamente na importância de atrair uma reserva de talentos mais 
diversificada para as instituições europeias. O Luís orgulha-se das suas raízes portuguesas e angolanas. Fora das 
horas de trabalho, o Luís gosta de ler e de dançar. É casado com um funcionário europeu sueco e é pai de uma 
rapariga adolescente nascida em Chicago.” 

A principal missão do EPSO é satisfazer as necessidades de recrutamento das instituições e 
órgãos da UE, selecionando os candidatos mais aptos no quadro de concursos para 
generalistas e especialistas. Para tal, o EPSO age como intermediário de confiança entre 
as instituições europeias e diplomados e profissionais altamente qualificados, contribuindo 

assim para a construção da atual e futura função pública europeia.
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Nuno Neto Rodrigues 
“É Diretor-Geral da Direção-Geral de Estatísticas da Educação e Ciência (DGEEC) desde agosto de 2020, onde até 
essa altura desempenhava as funções de Diretor de Serviços de Estatísticas da Educação. Pós-graduado em 
Sociologia do Emprego e licenciado em Sociologia pelo Iscte. Anteriormente tinha sido Diretor executivo do 
Observatório da Sociedade da Informação e do Conhecimento (2004 a 2007), coordenador da área de observação 
das empresas no Observatório das Ciências e das Tecnologias e na UMIC – Agência para a Sociedade do 
Conhecimento, I.P. (2001 a 2003) e investigador no CIES-Iscte (1998 a 2001). 
É vogal do Conselho Superior de Estatística, tendo, entre 2011 e 2017, sido Presidente do Grupo de Trabalho sobre 
Estatísticas da Educação e Formação. É representante nacional em diversos grupos da Comissão Europeia, do 
Eurostat, da OCDE e da OEI. Participou em diversos projetos internacionais, dos quais se destacam as funções de 
Coordenador nacional (em representação da DGEEC) no projeto Eurograduate, National Project Manager nos 
projetos TALIS 2018, TALIS 2013 e Learning to Learn, de Nacional Data Manager no TALIS 2008 e de National 
Coordinator no Education Policy Outlook.”

Rita Rosa 
“É atualmente Talent Manager na Auchan Retail Portugal. Nos últimos 10 anos foi Responsável de Recursos 
Humanos no retalho e os primeiros 10 foram dedicados à área de Consultoria de RH, em diferentes organizações 
como por exemplo Randstad ou StartPeople. Licenciada em Sociologia do Trabalho, com especialização em 
Políticas de Desenvolvimento de Recursos Humanos, pelo ISCSP (Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas); 
Pós-Graduada em Gestão e Estratégia Empresarial pela Universidade Europeia e também em Culturas e Lideranças 
de Coaching pela Nova SBE. É certificada em Executive Coaching pela Henley Business School, University of Read-
ing”.

Na Auchan Retail acreditamos que um mundo que consome melhor é, seguramente, um 
mundo melhor. Olhando para a vida quotidiana atual, constatamos um mundo em mudança 
em que as necessidades evoluem. A que ponto o planeta está a esgotar-se? Os nossos 

colaboradores, parceiros e clientes esperam novas práticas de comércio sustentável. Todos esperam o compromisso da 
Auchan Retail nesta missão. Em todo o mundo, homens e mulheres da Auchan Retail partilham a mesma visão de um 
comércio onde a atenção dada às pessoas e ao seu ambiente são a prioridade sobre tudo o resto.

 A Direção-Geral de Estatísticas da Educação e Ciência é um serviço central 
da administração direta do Estado, dotado de autonomia 
administrativa, que tem por missão garantir a produção e análise 

estatística da educação e ciência, apoiando tecnicamente a formulação de políticas e o planeamento estratégico 
e operacional, criar e assegurar o bom funcionamento do sistema integrado de informação do Ministério da 
Educação (MEdu) e do Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior (MCTES), observar e avaliar globalmente os 
resultados obtidos pelos sistemas educativo e científico e tecnológico, em articulação com os demais serviços 
do MEdu e MCTES.
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Vânia Borges
“Licenciada em Psicologia, com Mestrado integrado em Psicologia Social e das Organizações pelo Iscte, iniciou a 
sua carreira na área da Consultoria de Recursos Humanos, tendo posteriormente assumido a gestão da equipa de 
Recrutamento da equipa de Staffing da Adecco Portugal e a liderança da equipa de Staffing de Lisboa na Adecco 
Portugal. 
Após 10 anos a desempenhar diversas funções na área da Consultoria de RH, em 2020 foi convidada para assumir a 
Direção de Recursos Humanos da Adecco Portugal, posição que ocupa de momento.” 

O Grupo Adecco é o líder mundial de soluções de recursos humanos, transformando o 
mundo do trabalho através do talento e da tecnologia. Associados a uma carteira de 
clientes de excelência, a Adecco IT Solutions destaca-se pela eficiência e qualidade das 
suas operações, combinando recursos flexíveis e processos de melhoria continua, liderados 

por equipas especializadas.

Zélia Dias 
“A Zélia trabalha no projeto “Carreiras europeias”, desde o seu início, em 2011, divulgando as oportunidades de 
estágio e de emprego na União Europeia, para vários públicos.  
É funcionária pública desde 1982, tendo começado na Universidade Aberta e ingressado na Direção-Geral dos 
Assuntos Europeus/MNE, em 1996. 
A dinamização de ações de informação sobre carreiras europeias tem permitido, ao longo dos anos, o aumento das 
candidaturas nacionais às oportunidades de carreira na UE, não só por parte de estudantes universitários, como 
de candidatos com mais experiência, que concorrem a um emprego no funcionalismo público europeu, através de 
concursos organizados pelo Serviço Europeu de Seleção de Pessoal (EPSO). 
A participação em eventos como este é fundamental no sentido de motivar e esclarecer os estudantes para as 
muitas oportunidade existentes na UE, contribuindo para o fortalecimento da representação portuguesa nas 
Instituições e Agências Europeias.”

A principal missão do EPSO é satisfazer as necessidades de recrutamento das instituições e 
órgãos da UE, selecionando os candidatos mais aptos no quadro de concursos para 
generalistas e especialistas. Para tal, o EPSO age como intermediário de confiança entre 
as instituições europeias e diplomados e profissionais altamente qualificados, contribuindo 

assim para a construção da atual e futura função pública europeia.
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Fátima Suleman 
“Doutorada em Economia pelo Iscte-Instituto Universitário de Lisboa e pela Universidade de Bourgogne 
(França), Mestre em Economia e Gestão de Recursos Humanos e Licenciada em Sociologia (Iscte). 
É professora associada com agregação do Departamento de Economia Política da Iscte-ECSH, e 
investigadora do Centro de Estudos sobre a Mudança Socioeconómica e o Território (DINÂMI’CET-Iscte). 
Leciona desde 1996, nas áreas da Economia do Trabalho, Regulação do Mercado de Trabalho, Economia 
da Educação e das Competências . Foi diretora do Mestrado em Políticas de Desenvolvimento dos Recursos 
Humanos (2004-2015) e diretora do Departamento de Economia Política entre 2019-2022. 
Foi coordenadora dos Estudos setoriais e identificação de necessidades de formação, no INOFOR, Ministério 
para a Qualificação e Emprego em 1995-1997 e é coordenadora do Observatório do Emprego Jovem 
(DINÂMI’CET-Iscte). Entre os seus principais interesses de estudo e investigação destacam-se a procura de 
competências, políticas salariais das empresas e segmentação do mercado de trabalho.”

Magda Nico
“Sou socióloga, licenciei-me em Sociologia em 2001 na NOVA FCSH, tendo mais tarde concluído o 
Mestrado em Família e Sociedade (Iscte, 2006), e a Pós-Graduação em Análise de Dados em Ciências Sociais 
(Iscte, 2008). Concluí o meu Doutoramento em Sociologia no Iscte sobre Transições para a Vida Adulta em 
Portugal e na Europa, onde segui a perspectiva crítica, teórica e metodológica do Curso de Vida. 
Actualmente sou Professora Auxiliar do Departamento de Métodos de Pesquisa Social e  Investigadora 
Integrada do CIES-Iscte, tendo anteriormente sido Investigadora Auxiliar CEEC neste mesmo centro de 
investigação.
Coordenei um projecto de Investigação Financiado pela FCT, intitulado “Vidas Vinculadas. Uma abordagem 
longitudinal, multinível e mista ao curso de vida da família”, e co-coordenei um projecto financiado no 
mesmo concurso intitulado “Ecos biográficos: triangulação no estudo dos percursos de vida”. Sou também 
a coordenadora local do COORDINATE financiado por Horizon2020 e coordenado pela Metropolitan 
Manchester University.
Acredito numa sociologia pública e tenho publicado artigos de opinião científica em diferentes plataformas 
das quais destacaria o jornal Público,  e a Plataforma Barómetro Social.”

Moderadoras 
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O Iscte – Instituto Universitário de 
Lisboa é uma instituição pública de 
ensino universitário, criada em 1972, 
que dispõe de campus em Lisboa e 
Sintra.
Em 2010 foi implementada uma nova 
estrutura organizacional que resultou 
na composição de unidades orgânicas 
descentralizadas: quatro Escolas, 
16 Departamentos, oito Unidades de 
Investigação.
Em 2021 foi lançada uma nova unidade, 
Iscte-Sintra Tecnologias Digitais, 
Economia e Sociedade, com o propósi-
to de ser “a primeira escola universitária 
de referência no domínio das Tecnolo-
gias Digitais em Portugal”.
Hoje, as áreas de ensino e investigação 
do Iscte estão organizadas em cinco 
escolas: Escola de Ciências Sociais e 
Humanas (ECSH); Escola de Sociologia 
e Políticas Públicas (ESPP); Escola de 
Gestão (IBS); Escola de Tecnologias e 
Arquitetura (ISTA) e a mais recente 
Escola de Tecnologias Digitais, 
Economia e Sociedade, localizada em 
Sintra.Com mais de 13 000 estudantes, 
em programas de graduação (41%) e 
pós-graduação (59%), 316 docentes de 
carreira, 454 investigadores afetos a I&D 
e 280 funcionários não docentes, o Iscte 
orgulha-se de ser uma das 
universidades mais dinâmicas e 
inovadoras do país.

Iscte - Instituto 
Universitário 
de Lisboa 

Escola de 
Ciências Sociais 
e Humanas  

Escola de 
Sociologia e 
Políticas Públicas

A Escola de Ciências Sociais e Humanas 
do Iscte-Instituto Universitário de 
Lisboa (Iscte) foi criada há mais de uma 
década e reúne os Departamentos e 
Unidades de Investigação nas áreas 
científicas da Antropologia, Direito, 
Economia Política e Psicologia. 
Trata-se de uma Escola claramente 
vocacionada para a formação graduada 
e, especialmente, pós graduada, com 
elevado nível de qualificação dos seus 
docentes e a excelência das unidades 
de investigação a ela afetas. A Escola de 
Ciências Sociais e Humanas do Iscte é 
um espaço de ensino e investigação e 
de debate construtivo de ideias, onde 
têm lugar e se promove um ensino 
inovador, com comprovado sucesso, 
e onde se pratica, incentiva e apoia a 
investigação de excelência em Ciências 
Sociais e Humanas procura de 
competências, políticas salariais das 
empresas e segmentação do mercado 
de trabalho.

A Escola de Sociologia e Políticas Públi-
cas (ESPP) do Iscte - Instituto Univer-
sitário de Lisboa engloba algumas das 
áreas científicas fundadoras do Iscte e 
pioneiras no desenvolvimento das 
Ciências Sociais em Portugal. 
A ESPP acolhe cerca de 3000 
estudantes nos 46 cursos que oferece: 
quatro cursos de licenciatura em 
Sociologia, Ciência Política, História 
Moderna e Contemporânea e Serviço 
Social, e um ramo opcional em Políticas 
Públicas; 20 cursos de mestrado 
(cinco lecionados em inglês), 12 cursos 
de doutoramento (um lecionado em 
inglês), 10 cursos de pós-graduação. 
Para além das áreas referidas, a oferta 
formativa da Escola contempla 
também áreas como Ação Humanitária, 
Administração Pública, Comunicação, 
Estudos Africanos, Estudos da 
Cultura, Estudos Internacionais, 
Métodos de Pesquisa Social, Políticas 
Públicas.
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PATROCINADOR 

A Portus S.A fundada em Janeiro de 1963 é leader no mercado Português em Plotters 
de corte de vinil e impressão digital de grande formato. Com a experiência adquirida, ao longo de décadas, a Portus põe à dis-
posição dos seus clientes o seu conhecimento ímpar no 
mercado da impressão digital, colocando à sua disposição a solução mais eficaz para as suas necessidades específicas.
 Desde a sua criação na segunda metade do Séc. XX sempre primou por acompanhar as evoluções tecnológicas do mercado 
mundial de impressão digital, assumindo-se desde sempre como pioneira no mercado Português de Plotters de corte de vinil 
e impressão digital de grande formato.
Se é apaixonado por tecnologia, máquinas e produtos de impressão digital... então não pode perder esta oportunidade!

MASTERCLASS CV

Mais de 17 anos de experiência profissional e conhecimento em recrutamento especializado, research 
de mercado de trabalho, consultoria funcional, aconselhamento vocacional, mentoring one-to-one, 
metodologia de outplacement e desenvolvimento de estratégias de pesquisa de emprego. 
Sou certificada em diversos assessments de competências e terapia cognitiva, fundamentais para o 
reconhecimento de comportamentos e emoções, identificação de talentos e de valores de Carreira. 
E sou também estudante de Astrologia pela Faculty of Astrological Studies da Universidade e Oxford. 
Acompanho profissionais em processos de desenvolvimento pessoal e profissional, nomeadamente 
definição de perfil, pesquisa de emprego e qualificação funcional e de competências.
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O Grupo Adecco é o líder mundial de soluções de recursos humanos, transformando o mundo do trabalho através do 
talento e da tecnologia. Associados a uma carteira de clientes de excelência, a Adecco IT Solutions destaca-se pela eficiência 
e qualidade das suas operações, combinando recursos flexíveis e processos de melhoria continua, liderados por equipas 
especializadas. Quer seja na Adecco ou em qualquer um dos nossos clientes, vai querer fazer parte desta equipa. Estamos 

presentes em 60 países e disponibilizamos cerca de 700 000 oportunidades de carreira, anualmente.  A Adecco Portugal é a empresa com Melhor 
Reputação por 2 anos consecutivos, e lidera o ranking de Responsabilidade ESG do seu setor. É também a Marca Recomendada no Portal da Queixa 
em 2022 (Consumers Trust). Somos líderes mundiais porque transformamos o mundo do trabalho através de pessoas apaixonadas pelo que fazem.   
A confiança que os trabalhadores e candidatos depositam na Adecco é para nós motivo de orgulho, mas acima de tudo uma responsabilidade que 
traduzimos nos compromissos assumidos por toda a equipa.   O nosso conhecimento sobre cada setor no mercado garante ao candidato o êxito e o 
desenvolvimento da sua carreira profissional. Registe o seu CV e fique atento às vagas disponíveis.   Se procura dar um passo em direção ao seu 
futuro, então siga-nos e acompanhe as vagas de emprego, dicas uteis e outras sugestões para se destacar no mercado de trabalho.

A AidLearn é uma empresa de formação, investigação-ação e consultoria, vocacionada para a conceção, realização e 
avaliação de estudos, projetos e atividades formativas. É uma entidade formadora certificada pela DGERT e que opera a 
nível nacional e internacional. Uma equipa constituída por Recursos Humanos de elevada qualidade, com competências 
e experiências diversificadas dos colaboradores/as conjuga as competências de carácter científico com as competências 
práticas ao nível da realidade organizacional. 

A AIESEC é a maior organização liderada por jovens do mundo. Acreditamos contribuir para 
desbloquear o potencial dos jovens em todo o mundo através de experiências multiculturais e 
internacionais. As nossas experiências incluem estágios e voluntariados no estrangeiro, com 
acompanhamento do acompanhamento do escritório do local de origem e do de destino. Estas 

tem diferentes durações podendo ser de curta ou média/longa duração e estão disponíveis o ano inteiro.

Somos um grupo internacional com uma tradição de mais de 100 anos e os pioneiros do conceito Discount. Nas nossas lojas, os 
clientes encontram tudo o que precisam e muito mais, com a garantia de elevada frescura e melhor qualidade ao melhor preço. 
Isto significa, também, uma experiência de compra mais simples, rápida e diferenciadora possível. Para o conseguir, damos o nosso 
melhor todos os dias e reinventamo-nos constantemente - em toda a Europa, em 9 países com mais de 5.000 lojas e mais de 
80.000 colaboradores. E vamos continuar a crescer.  A fiabilidade é importante para nós, não só no que diz respeito aos nossos 
clientes, mas também aos nossos colaboradores. Oferecemos empregos estáveis e boas oportunidades de carreira, com uma 
equipa que te quer receber bem. Porque trabalhar no ALDI, significa:  Trabalhar em equipa.  Querer crescer connosco.  Garantir a 

satisfação do cliente.  O nosso POWER está nas nossas pessoas, no bom ambiente de trabalho e espírito de equipa que tanto nos caracteriza. 
Em equipa somos imbatíveis.  Estás pronto para fazer a diferença connosco? Aceita o desafio e junta-te a esta grande equipa ALDI!. 
Powered by people.

STANDS 
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Leading banking institution  BNP Paribas is a leader in the Eurozone, and a prominent international banking 
institution with strong roots in Europe’s banking history. It has a presence in 72 countries, with around 200 000 
Employees – including more than 150 000 in Europe.  Our presence in Portugal   Since 1985, BNP Paribas was one 
of the first foreign banks to operate in the country. Today, the Group has around 6.500 employees across several 
entities operating directly in the territory, offering a wide range of integrated financial solutions to support its 
clients and their businesses.  International reach  Thanks to its international presence and regular and close 

collaboration among its different entities, BNP Paribas has the resources to support all clients with financing, investment, savings and protection 
solutions that help make their projects a success. BNP Paribas holds key positions in its three core operating divisions: Domestic Markets and 
International Financial Services for retail banking and specialised financial services, and Corporate & Institutional Banking for corporate and 
institutional clients.  In its Corporate & Institutional Banking and International Financial Services activities, BNP Paribas also enjoys top positions in 
Europe, a strong presence in the Americas as well as a solid and fast-growing business in Asia-Pacific.  Diversity and Inclusion commitment  BNP 
Paribas is an equal opportunity employer and proud to provide equal employment opportunity to all job seekers. We are actively committed to 
ensuring that no individual is discriminated against on the grounds of age, disability, gender reassignment, marriage or civil partnership status, 
pregnancy and maternity, race, religion or belief, sex or sexual orientation. Equity and diversity are at the core of our recruitment policy because we 
believe that they foster creativity and efficiency, which in turn increase performance and productivity. We strive to reflect the society we live in, while 
keeping with the image of our clients.

Sempre que o mundo muda, nós evoluímos.  E assim, 26 anos após a criação da INFORMATEM, hoje somos 
BRAVANTIC.  Evoluímos para uma nova marca, reflexo do nosso novo posicionamento e da nossa nova 
proposta de valor.  De integrador de soluções de tecnologias de informação, evoluímos, inovámos e 
transformámo-nos num parceiro que apoia as empresas em todo o seu ecossistema digital. Para levar mais 

longe os negócios e o sucesso.  Em conjunto com os maiores fabricantes de hardware e de software garantimos as soluções e serviços que melhor 
se adequam a cada empresa, a cada desafio. Com a confiança que é dada pelas certificações: ISSO 9001, ISO14001 e ISO27001.  Queremos marcar as 
sociedades onde estamos inseridos com o propósito de colocar a tecnologia ao serviço do seu bem estar e da sustentabilidade, por isso redefinimos 
a nossa missão : garantir a vitalidade tecnológica dos nossos stakeholders, através de soluções de IT inovadoras e transformadoras do seu futuro.  
Estamos presentes em 6 países – Portugal, Angola, Moçambique, Cabo Verde, Brasil, Dubai. Temos mais de 2500 colaboradores, 800 clientes e uma 
faturação de mais de 100 M Euros. 

STANDS 

who are we? GEFCO joins CEVA Logistics. Part of the CMA CGM Group, CEVA Logistics is a global leader in 
transportation and logistics,  providing global supply chain solutions to connect people, products and suppliers 
around the  world. Based in Marseille, France, we provide responsive logistics to many of the world’s best-known  
brands. At CEVA, we believe that logistics is a people business, which is why we create an environment  of trust and 
team spirit - we encourage initiative, and we empower our talents to evolve in their  career. We are supply chain 

experts, we live and breathe it every day. We offer a wide range of services  in the fields of contract logistics, air freight, ocean freight, land freight 
and finished vehicle  logistics thanks to our 110,000 employees, present in more than 170 countries. At CEVA, we are passionate about our work and 
the value we bring to our customers. As a company, we are growing at a rapid pace - do you dare to grow with us?
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O Crédito Agrícola é um grupo financeiro de referência no mercado português, constituído por mais de 70 entidades, que tem 
como missão contribuir para o desenvolvimento económico-social das comunidades, praticando uma banca de proximidade, 
com propósito e sustentável.  O programa CA EDUCA inclui: | Estágios profissionais (até 12 meses); | Estágios de Verão (até 3 
meses).  O que oferecemos através dos nossos estágios: | Uma experiência profissional única e desafiante; | Conhecimento da 
realidade de uma entidade e de um grupo financeiro de referência nacional; | Integração numa equipa dinâmica e com 

background diversificado; | Contacto com as diferentes áreas da entidade que intervêm em processos variados; | Aquisição de competências 
técnicas e/ou comerciais na área da Banca; | Aquisição de conhecimentos sobre produtos bancários; | Bolsa para estágios profissionais; | Subsídio 
de alimentação; | Seguro de acidentes pessoais.  O que procuramos: | Jovens estudantes a frequentar ou a concluir o ensino superior, nas áreas de 
economia, contabilidade, direito, recursos humanos, informática ou em outras áreas similares; | Motivação para integrar uma equipa dinâmica em 
ambiente multidisciplinar; | Espírito de equipa, disponibilidade e entusiasmo; | Vontade de aprender e de enfrentar novos desafios.

STANDS 

THE COMPANY  The Calzedonia Group, founded in Italy in 1986 by Sandro Veronesi, is a vibrant, 
multi-faceted organization.  The Calzedonia Group have more than 5100 in the best locations in 57 different 
countries around the globe with the following brands Calzedonia, Intimissimi, Tezenis, Falconeri, Signorvino 
and Atelier Emè.  Calzedonia is a pragmatic, flexible and dynamic company which offers ample 
opportunities and firmly believes in its employees. We give talent the space it requires and we invest 

in young people, giving them responsibilities from the beginning of their experience at the company; we incentive growth within the company 
through rapid, merit-based career paths with an international reach.  THE OPPORTUNITIES  We have opportunities in our commercial area, such as 
Sales Assistant; Store Manager and District Manager.  We also offer internships opportunities in human resources and administration & finance 
departments.  See more here: careers.calzedoniagroup.com

Somos uma microempresa multinacional portuguesa que se dedica apoiar pessoas, famílias e outros profissionais a 
fazerem cumprir os seus projetos pessoais, profissionais e sonhos.
Sabemos que são tantos os compromissos, desafios, expectativas, dificuldades e às vezes frustrações, por isso faz 
parte do nosso ADN apoiá-lo a solucionar o seu problema que para nós será sempre o nosso DESAFIO.
Nascemos da necessidade de pessoas, entidades privadas e públicas apropriarem-se de ferramentas pessoais e 
comportamentais que lhes permita otimizar tempo e recursos que são cada vez mais escassos em sociedades cada 

vez mais tecnológicas e voláteis. Área de atendimento ao público < taxas de reclamação + rotatividade de equipas + danos físicos, mentais, societais 
« público moroso e complexificado. Já ao nível do indivíduo procuramos capacitá-lo para os 5 Pilares Ubuntu e para uma Visão de ATLETA DE ALTA 
COMPETIÇÃO.
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O Centro de Estudos Internacionais do Iscte – Instituto Universitário de Lisboa tem como missão principal promover a 
investigação, o pensamento e a intervenção sobre um conjunto de fenómenos sociais, políticos e económicos complexos 
que ultrapassam as barreiras nacionais e internacionais. O CEI-Iscte está comprometido na produção de investigação de 
excelência abordando os maiores desenvolvimentos internacionais, e desafios societais, do século XXI, assim como as 
consequências da globalização. Neste compromisso com a política de acesso aberto dos resultados científicos, o CEI-Iscte 
aderiu a algumas das redes de investigação internacionais em Estudos Internacionais, e articula muitas das suas atividades 

não só com os programas de mestrado e doutoramento do Iscte, como também com a sociedade civil e instituições públicas, promovendo assim a 
disseminação da investigação ao público em geral e o envolvimento do mesmo em debates de temas prementes da nossa sociedade.

O Centro de Investigação e Estudos de Sociologia (CIES-Iscte) é uma unidade de I&D na área das ciências sociais 
constituída em 1985, vocacionada para estudar os problemas sociais contemporâneos a partir de perspetivas 
multidisciplinares. O CIES-Iscte tem como principal domínio científico a sociologia e desenvolve atividade relevante 
nos domínios das políticas públicas, da ciência política, das ciências da comunicação, da história moderna e 
contemporânea e do serviço social. Organiza-se em Grupos de Investigação no quadro dos quais se desenvolvem 
projetos de investigação financiados através de concursos públicos com avaliação científica, assim como projetos de 

investigação aplicada e atividades de transferência de conhecimento, a partir das bases de competências científicas consolidadas.  O centro está 
envolvido em numerosos projetos promovidos por agências ou fundações, nacionais e europeias, programas de investigação e redes de cooperação 
científica internacionais. [11:57] Sofia Rocha “O CIES é um centro de investigação grande mas coeso, que promove uma forte relação entre ciência e 
sociedade”Teresa Patrício, Diretora CIES-Iscte

O Centro de Investigação e Intervenção Social (CIS-Iscte) promove o avanço do conhecimento teórico e empírico 
sobre processos psicológicos e psicossociais, integrando diferentes níveis de análise e abordagens metodológicas 
de diversas áreas da Psicologia. Procura desenvolver intervenções e apoiar políticas públicas ancoradas na ciência e 
promove a integração da investigação na formação de estudantes e jovens investigadores/as. É composto por 4 
grupos de investigação: Comportamento, Emoção e Cognição; Comunidade, Educação e Desenvolvimento; Saúde 
para todos; e Psicologia da Mudança Societal.

CRIA - A antropologia é um instrumento indispensável à compreensão crítica das dinâmicas sociais e culturais da 
contemporaneidade que permite a articulação de aproximações centradas no indivíduo e na comunidade com 
formulações mais vastas da biologia, filosofia, história ou sociologia. As suas ferramentas teóricas e metodológicas 
contribuem para repensar criticamente a complexidade da vida social e cultural, seus fluxos e mediações constantes, 
ditados pelo trânsito de pessoas, ideias, objetos, mercadorias, estruturas económicas e políticas, e suas metamorfoses 
criativas. A antropologia é hoje fundamental à reconfiguração dos métodos para uma investigação multi-situada e 

multidisciplinar que questiona as fronteiras entre o local e o global, o centro e a periferia, o indivíduo e a cultura. O CRIA reflete este posicionamento. 
O Centro em Rede de Investigação em Antropologia (CRIA) é uma unidade interuniversitária que existe desde 2007 como unidade de I&D da FCT e 
foi classificada com Muito Bom nas avaliações internacionais de Unidades de I&D de 2007, 2013 e 2017. Desde 2021, integra o IN2PAST - Laboratório 
Associado para a Investigação e Inovação em Património, Artes, Sustentabilidade e Território.

STANDS 
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A EF Education First é o líder mundial em educação internacional, especialista no ensino de línguas no estrangeiro, viagens 
educativas, mestrados, pós-graduações e intercâmbios culturais. Oferece cursos e programas que não só desenvolvem as 
capacidades linguísticas, como também dotam os alunos de independência e conhecimentos culturais. Fundada em 1965, 
tem como missão “abrir portas do mundo através da educação” e tem hoje 50 escolas de 8 línguas em 20 países. 
Somos 46,500 colaboradores em todo o mundo. Somos professores e alunos, criativos e analistas, visionários e executores 
(pomos mãos à obra para fazer acontecer). Temos 120 nacionalidades – e estamos a crescer. Juntos, abrimos as portas do 

mundo através da educação, quebrando barreiras linguísticas, culturais e geográficas em todo o mundo. Nos últimos 50 anos a nossa missão 
cresceu de forma a abranger um leque diverso de programas que deu a milhões de alunos de todas as idades a liberdade e a confiança de 
explorarem o mundo através das línguas, viagens e oportunidades académicas.

O Falual Group - A Mtc é uma empresa de trabalho temporário, como áreas de interesse temos metalomecânica, 
serviços, indústria, engenharia mecânica, construção naval. Realizamos estágios de verão e/ou curriculares. O nosso 
slogan é “O seu sucesso é o nosso desafio”

Seja como Praça, Sargento ou Oficial, a tua entrada no Exército Português começa por uma candidatura.
Prestar serviço no Exército Português é uma experiência única e enriquecedora, que irá contribuir para o teu crescimento 
pessoal e profissional, fomentando um conjunto de valores cruciais, que rapidamente irão fazer parte da tua vida.
Terás acesso a um quadro de incentivos que irá complementar o teu desenvolvimento nas seguintes áreas: obtenção de 
habilitações académicas, formação e certificação profissional, compensações financeiras, inserção no mercado de trabalho 
e apoio social.

STANDS 

A Fundação da Juventude é uma instituição privada, de interesse público, sem fins lucrativos, focada nos interesses dos jovens, 
nomeadamente na sua formação profissional, desenvolvimento social e cultural e inserção destes no mercado de trabalho.  
De âmbito nacional, a Fundação tem Sede na cidade do Porto, contando ainda com uma Delegação na Região de Lisboa e Vale 
do Tejo. 
A nossa missão passa por realizar ou apoiar iniciativas destinadas a promover a integração dos jovens na vida ativa e profissional. 
Nesse sentido, definimos cinco áreas de atuação:
Educação e Formação Profissional; Emprego e Empreendedorismo; Cidadania e Voluntariado; Criatividade e Inovação; Ciência e 
Tecnologia. Estas áreas de atuação guiam todos os nossos projetos, atividades e ações. 
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Somos um Grupo internacional sediado em Portugal com mais de 230 anos de experiência no negócio 
alimentar. Vamos ao encontro das necessidades diárias de milhões de consumidores em três países, através de 
uma proposta de valor assente em alimentos de qualidade e a preços competitivos. A distribuição alimentar é 
a nossa principal atividade e vale mais de 98% das vendas consolidadas.das línguas, viagens e oportunidades 
académicas.

O LAPSO - Laboratório de Psicologia Social e das Organizações - é o laboratório para todas as áreas de investigação 
e aprendizagem em Psicologia do ISCTE-IUL, para todos os níveis de formação, aberto também a outras áreas da 
ECSH. O LAPSO dispõe de equipamentos e materiais capazes de atender aos diversos requisitos técnicos e 
metodológicos de uma ampla gama de tópicos de investigação psicológica. O LAPSO dispõe de várias salas de 
recolha de dados, bem como espaços com isolamento sonoro.

Na Hays, acreditamos na importância de sermos parceiros, tanto das nossas pessoas, como dos nossos 
clientes e candidatos. Juntos, vamos trabalhar no teu amanhã e acredita, as possibilidades são infinitas.  Há 
mais de 50 anos no mercado, somos o maior e mais bem-sucedido negócio de recrutamento a nível global. 

Mas ingressar na Hays não é apenas fazer parte de um líder global de negócios, é fazer a diferença no mundo do recrutamento e no mercado de 
trabalho.  Com uma equipa de mais de 12.000 mil pessoas em 32 países, ajudamos milhões de candidatos a alcançar os seus objetivos profissionais, 
ao mesmo tempo que apoiamos organizações de todo o mundo a alcançar o sucesso, com os profissionais certos para o seu negócio e para a sua 
missão. Slogan “Working for your tomorrow”. 
Áreas de interesse: Gestão de Recursos Humanos. Possíveis oportunidades: trainee / estágio profissional.

STANDS 

Gostas de moda e estás à procura de um novo desafio profissional? Vem conhecer-nos!  A Inditex é composta por 
8 marcas: Zara, Pull&Bear, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius, Oysho, Zara Home e Uterqüe. Temos mais de 
7.000 lojas em 91 países.   Somos o que vestes para ir trabalhar, o que decides para decorar a tua vida, o que 
escolhes para essa ocasião especial. Somos resolutivos. Confiamos na capacidade e no instinto das nossas 

pessoas. Reinventamo-nos e seguimos em frente. Na Inditex acreditamos no que fazemos e tudo é possível devido ao talento de cada um. 
O que te torna único? Queres trabalhar connosco nas nossas lojas? Entra no nosso site Inditex Careers e inscreve-te nas ofertas que mais te 
interessam! Queremos conhecer o teu talento!

https://www.iscte-iul.pt/escola/4/espp-escola-de-sociologia-politicas-publicas
https://www.iscte-iul.pt/escola/1/ecsh-escola-de-ciencias-sociais-humanas
https://www.jeronimomartins.com/pt/carreiras/
https://www.cis.iscte-iul.pt/lapso?lang=pt
https://www.hays.pt/emprego
https://www.inditexcareers.com/portalweb/pt_PT/home


Na Konica Minolta esforçamo-nos para fazer do mundo um lugar melhor. Entregamos soluções que criam espaços de 
trabalho inspiradores, sociedades mais seguras e um ambiente mais sustentável. Enquanto o mundo continua a mudar 
mais rápido do que nunca, repensamos constantemente o dia de hoje para redefinirmos o amanhã. Entra connosco na 
transformação digital no “Intelligent Connected Workplace”. Juntos construímos o futuro.

A Kelly é uma consultora de recursos humanos, em que a nossa equipa experiente e inovadora, procura fazer a 
diferença nas empresas clientes. Ajudamos pessoas e empresas a conectarem-se e trabalharem juntas. As nossas 
soluções qualificadas de trabalho darão vida à sua visão. 
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A Missão da Marinha traduz-se num conjunto extremamente diversificado de tarefas, que podem ser sistematizadas nas 
funções de Defesa Militar e Apoio à Política Externa; Segurança e Autoridade do Estado no Mar; e Desenvolvimento 
Económico, Científico e Cultural. No seu conjunto, estas funções materializam a ação desenvolvida pela Marinha para que o 
mar se constitua como um fator de desenvolvimento, de progresso e de bem-estar para os Portugueses. Por isso mesmo, 
podemos sintetizar a Missão da Marinha num enunciado simples e sucinto: Contribuir para que Portugal use o Mar. 
Nós somos como tu. Tu podes ser um de nós.

A McKinsey Global Services (MGS) opened in Lisbon in 2022, joining our consultancy office and Client Capabilities 
Network hub. McKinsey Global Services offers opportunities ‘beyond consulting’ where our colleagues provide 
in-house expertise in four key areas: Global Administration, Global Helpdesk, People & HR, and Visual Graphics & 
Media. When you join MGS in Lisbon, you become part of a community as vibrant and diverse as the city itself. Our 
collaborative teams empower your voice to be heard, challenge you to stretch your abilities, and give you the 

support to navigate your own path to success. That’s life at McKinsey, and it reflects one of our longstanding values: to create an unrivaled 
environment for exceptional people.
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A Viragem - Skills4Empowerment é constituída por uma equipa multidisciplinar composta por Consultores, 
Formadores, Psicólogos, Web Developers e Técnicos de CRM. Trabalhamos principalmente com os Mercados 
Automóvel e Ótica, sendo especialistas em treino funcional, preparando os profissionais para o exercício da sua 
função (em sala, on job e à distância), segundo os princípios Compromissus. Desenvolvemos um Software de 
Gestão, dispondo de várias aplicações para as diferentes equipas. Dinamizamos em outsourcing operações de 
Contact Center de vendas e após-venda, as quais vão desde o ouvir o cliente após a prestação de um serviço até 
ao apoio em eventos de vendas de produtos, passando por ações de marcação e de recuperação de clientes | 

Energia Que Nos Move | Formação e Marketing | Estágios de verão, curriculares e profissionais.

A Mercadona, empresa de capital familiar que desenvolve a sua atividade em Portugal como uma empresa 
portuguesa, tem por objetivo assumir a responsabilidade de prescrever ao “Chefe” (cliente) a melhor opção para 
satisfazer as suas necessidades de alimentação, cuidado do lar, cuidado pessoal e cuidado de animais de estimação. 
Graças a isso, 5,5 milhões de lares depositam diariamente a sua confiança na empresa. Fundada em 1977 pelo 
Grupo Cárnicas Roig, a Mercadona possui 1.633 lojas em Espanha e 39 em Portugal, e conta com o melhor talento: 
uma equipa de 99.000 pessoas orientadas para a excelência, 3.500 das quais de Portugal, altamente comprometidas, 
que partilham o Modelo da Mercadona e a paixão pela excelência no serviço. Para isto ser possível, dispõe de uma 

política de recursos humanos distinta e pioneira no setor, caracterizada por oferecer emprego estável e de qualidade, com contrato sem termo 
desde o primeiro dia, planos de formação contínua e adaptados à função a desempenhar, promoção interna, progressão salarial, entre outros 
valores.

STANDS 

O Ministério dos Negócios Estrangeiros criou programas de estágio com o objetivo de divulgar a sua ação junto 
da sociedade e de promover a aquisição de competências e conhecimentos no âmbito das Relações 
Internacionais e da Política Externa por parte dos jovens. Desta forma, o núcleo de estágios gere programas 
de estágios curriculares (PECMNE); programas de estágios profissionais internacionais (PEPAC-MNE), estágios 
profissionais (EstágiAP) e estágios nas delegações da União Europeia (JPD).  Desta forma, alunos que procurem 
uma nova experiência dentro da sua área de estudos e queiram conhecer uma realidade mais profissional ou 
ganhar formação, esta é uma excelente oportunidade.

A Speak and Lead é a empresa líder nacional de formações especializadas em comunicação, tendo formado até 
à data mais de 10.000 “Speakers”. O Grupo Speak and Lead contém atualmente 3 marcas, a Speak and Lead, a 
Healthy QB - Espaço Lounge de Comida Saudável e Brunch, a Skills and Lead - Empresa especializada em 
formações práticas de soft skills e competências relevantes para o mercado de trabalho. Temos continuamente 
novas oportunidades para Estágios profissionais, vagas para equipa core e para formadores em diversas áreas. 

https://www.iscte-iul.pt/escola/4/espp-escola-de-sociologia-politicas-publicas
https://www.iscte-iul.pt/escola/1/ecsh-escola-de-ciencias-sociais-humanas
https://www.viragem.pt/
https://www.mercadona.pt/pt/emprego
https://portaldiplomatico.mne.gov.pt/sobre-nos/carreiras-e-oportunidades/estagios-do-mne
https://speakandlead.pt/


FÓRUM DA 
EMPREGABILIDADE
eBook 2023

FA Z  O  T E U  C A M I N H O !

29.MARÇO
Auditório B203
FERREIRA DE ALMEIDA
Iscte | Edifício 2 | Piso 2

09.30 Abertura e Boas-Vindas
Diniz Lopes Diretor ECSH-Iscte
Helena Carvalho Diretora ESPP-Iscte
Fátima Suleman Iscte

10.00 MESA  1

11.30 Coffee Break 

11.45 SPEED T ALK 
Estágios e oportunidades 
de emprego na Europa

13.00 Almoço

 Stands Átrio Piso 1, Edifício 2

PROGRAMA 

13.00
18.30 

09.00 Registo de participantes

Catarina Trigo Organização Internacional 
do Trabalho (OIT)
João Antunes Inditex Careers
Nuno Neto Rodrigues Direcção-Geral 
de Estatísticas da Educação e Ciência (DGEEC)

Moderadora: Fátima Suleman Iscte

MESA  2
Competências de futuro
Vânia Borges Adecco
Rita Rosa Auchan Portugal
Carla Mouro Fundação da Juventude

Moderadora: Magda Nico Iscte

14.30 Intervenções de
Maria de Lurdes Rodrigues Reitora do Iscte
Miguel Fontes Secretário de Estado do Trabalho

https://www.iscte-iul.pt/escola/4/espp-escola-de-sociologia-politicas-publicas
https://www.iscte-iul.pt/escola/4/espp-escola-de-sociologia-politicas-publicas
https://www.iscte-iul.pt/escola/1/ecsh-escola-de-ciencias-sociais-humanas
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