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INSCRIÇÕES

Inscrevo-me para assistir ao evento gratuito “Viver e 
trabalhar na Alemanha” no dia 17 de setembro 2014

Por favor, envie a sua inscrição

por fax para o número 0228 96968762  
ou para o seguinte email: seidel@lernet.de

O programa „integração através de qualificação” tem por 
objetivo melhorar, de forma duradoura, a integração de 
adultos imigrantes no mercado de trabalho. Nesta área, 
existem em toda a Alemanha redes regionais que são 
apoiadas por serviços especializados nas questões especí-
ficas ligadas à imigração. Este programa é  
promovido pelo Ministério do Trabalho e Assuntos Soci-
ais, pelo Ministério de Educação e Ciências e pela Agência 
Federal de Trabalho.

Apelido / nome próprio

Instituição

Email /Telefone

Através desta inscrição declaro simultaneamente autorizar que as fotografias feitas 
por mim  para a LerNet Bonn/Rhein-Sieg e.V. sejam  apresentadas publicamente. 
Esta autorização é concedida sem qualquer limitação de tempo, conteúdo ou loca-
lidade e é válida independentemente dos meios técnicos de transmissão, suporte 
e gravação. Esta autorização inclui ainda o direito de reprodução e divulgação do 
material fotográfico em causa. 

Local de realização:
Câmara de Comércio e Indústria Bonn/Rhein-Sieg
Bonner Talweg 17
53113 Bonn

Organizador:
LerNet Bonn/Rhein-Sieg e.V.
Rathausstraße 3
53225 Bonn

Em cooperação com
- Consulado Geral de Portugal em Düsseldorf
- Ibero-Club Bonn e.V.
- Câmara de Comércio e Indústria Bonn/Rhein-Sieg

Viver e trabalhar na Alemanha

Trabalhadores especializados oriundos do 
mundo lusófono 

no mercado de trabalho alemão

Quarta-feira, 17.09.2014



Viver e trabalhar na Alemanha

Trabalhadores especializados oriundos do mundo 
lusófono no mercado de trabalho alemão.

Muitos cidadãos oriundos de Portugal, do Brasil e dos 
países lusófonos da África descobriram as oportuni- 
dades do mercado de trabalho alemão. A alteração de- 
mográfica leva a uma grande procura de trabalhadores  
especializados e oferece novas perspetivas profissio- 
nais. O Governo alemão pretende agora facilitar a  
integração profissional de trabalhadores especializados  
com formação adquirida no estrangeiro.  

No dia um de abril de 2012 entrou em vigor a nova lei 
sobre o reconhecimento de diplomas. Esta lei prevê 
que, pela primeira vez, sejam utilizados em toda a Ale-
manha critérios uniformes para verificar a equivalência 
a cursos profissionais alemães de qualificações profissi-
onais obtidas no estrangeiro. Desta forma, a lei abre e 
facilita o acesso ao mercado de trabalho alemão.

Com esta conferência, pretendemos informar sobre 
novos desenvolvimentos no mercado de trabalho 
alemão, sobre ofertas de orientação visando o reco- 
nhecimento de cursos profissionais tirados no estrangei- 
ro e sobre outras atividades que facilitem o ingresso 
na vida profissional. Porque trabalhar significa mais do 
que exercer uma profissão. Trabalhar significa  
simultaneamente viver e participar na sociedade, lín-
gua e cultura alemãs.

Agradecemos a sua participação

A equipa da LerNet

18.00 horas Abertura

Sr. Jürgen Hindeberg 
(Diretor dos serviços de formação profissional  
e promoção de trabalhadores especializados da 
Câmara de Comércio e Indústria Bonn/Rhein-Sieg)

Maria Manuel Durão
(Cônsul-Geral de Portugal)

18:30 horas Desenvolvimentos no mercado de trabalho                          
alemão e oportunidades para trabalhadores                          
especializados 
Sr.ª Helena Marinho Rodrigues 
(ZAV Magdeburg,  
mediadora  de emprego Mobi Pro EU – Portugal)

Aconselhamento sobre equivalências profissio-                        
nais e promoção de trabalhadores especializados                          
na região Bonn/Rhein-Sieg,  
Sr. Sebastian  Atmer  
(LerNet Bonn/Rhein-Sieg)

Alemão como língua estrangeira – com-
petência linguística para a vida profissional                         
Sr. Júlio C. M. Matias,  
(Sprachschule acb-Lingua)

Carreira profissional na Alemanha 
Casos concretos: 
Sr.ª Ana Sofia Pais das Neves Paulo 
(enfermeira) 
Sr.ª Vera Pinheiro  
(arquiteta)

19:30 horas Debate e perguntas 
Moderador:  
Sr. Claudio Zettel  
(Ibero Club Bonn)

20:00 horas Receção

PROGRAMATEMA

Local de realização:
Câmara de Comércio e Indústria Bonn/Rhein-Sieg
Bonner Talweg 17
53113 Bonn


