MUNICÍPIO DE SINES

NOTA À IMPRENSA

Iniciativa InForma, em Sines, ajuda
preparação para mercado de trabalho
A Academia das Energias, na ZIL 2 de Sines, recebe, nos dias 17 e 18 de maio, a segunda edição
da InForma, mostra dedicada à educação, à formação e ao emprego.
O objetivo desta iniciativa é dar a conhecer ofertas formativas e desenvolver ferramentas para
jovens e todas as pessoas à procura de emprego estarem mais preparados para o mercado
laboral.
A InForma é composta por quatro componentes: área expositiva, apresentações, demonstrações
práticas e workshops.
Nesta edição, os participantes poderão aceder a conteúdos sobre temas como o impacto das
redes sociais no futuro profissional, a criação da marca pessoal, estágios fora do país, emprego
no setor da aeronáutica, entre muitos outros.
Haverá momentos musicais pela Escola das Artes do Alentejo Litoral e por Charlie Mancini.
A Escola Profissional de Odemira fará demonstrações de cozinha ao vivo (“showcooking”).
Esta edição da InForma está enquadrada na operação Aprender Fora de Portas / Planos
integrados e inovadores de combate ao insucesso escolar, um investimento de 554 633,04 €
comparticipado em 85% pelo Fundo Social Europeu, no âmbito do programa operacional
Alentejo 2020 / Portugal 2020. A comparticipação da União Europeia é de 471 463,58 € e a
comparticipação pública nacional, assegurada pelo município de Sines, totaliza 83 199,46 €.
A organização é da Câmara Municipal de Sines e do Sines Tecnopolo. Tem o apoio do Instituto de
Emprego e Formação Profissional e da Escola das Artes do Alentejo Litoral.
Programa completo disponível em www.sines.pt.
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Para solicitar mais informações contacte a Unidade de Desenvolvimento Local – Comunicação e
Imagem pelo email ci@mun-sines.pt ou pelo telefone 269 630 665.
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