FORUM EMPREGO 2019 –
Regresso sobre este evento !
Uma nova edição do fórum Emprego de Cap Magellan foi realizada na quarta-feira 20 e quintafeira 21 de fevereiro de 2019. Muitos vieram para encontrar a Cap Magellan no Consulado Geral
de Portugal em Paris e na Feira “Paris pour l’emploi des jeunes“.
O Fórum do Emprego - Cap Magellan foi dividido em dois dias, quarta-feira, 20 de fevereiro, com a
presença do Departamento de Estágios e Emprego (DSE), no Consulado Geral de Portugal e
quinta-feira, 21 de fevereiro no Salão “Paris pour l’emploi des jeunes" no Paris Event Center. O
objetivo é apoiar as pessoas na busca de oportunidades profissionais através da redação de
currículos em francês e na ajuda a encontrar empregos.
Durante esses dois dias, o Departamento de Estágios e Empregos recebeu mais de 100
candidaturas e recebeu tantos candidatos durante entrevistas personalizadas. A Cap Magellan
recebeu no Consulado Geral de Portugal cerca de quinze jovens francófonos, lusodescendentes e
lusófilos, ainda estudantes ou jovens licenciados. Todos com perfis muito diferentes.
O DSE adaptou as consultas personalizadas de acordo com a situação profissional de cada
candidato. Desde o jovem licenciado que procura um primeiro emprego a pessoas que querem
trabalhar em Portugal.
De facto, muitas pessoas que moram em França estavam interessadas em trabalhar em Portugal.
O DSE também orienta cada vez mais pessoas que acabam de chegar de Portugal e dos países
de língua portuguesa.

Além disso, o Cônsul Geral de Portugal, António Moniz, esteve presente no evento e mais uma
vez felicitou a associação por esta iniciativa de um Fórum do Emprego em Paris.

O Fórum do Emprego ultrapassou os objectivos, mas este evento reflecte uma certa preocupação
no mercado de trabalho, particularmente a dificuldade que os jovens têm em encontrar um
primeiro emprego e os obstáculos que os lusófonos que chegam podem também ter a esse nível.
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