


BALCÕES DE ATENDIMENTO

Neste espaço encontra várias entidades públicas e privadas com balcões de atendimento 
permanente. Aqui tem acesso a informação diversificada, desde sistemas de incentivos até 
ofertas de emprego, soluções para criar o seu próprio emprego e como financiá-lo, 
oportunidades de empreender, consolidar ou licenciar o seu projeto empresarial, entre 
muitas outras opções. Será um espaço com soluções para diferentes públicos: 
empresários, profissionais, desempregados, empreendedores, estudantes. 
Não perca a oportunidade de consultar uma destas entidades, que por um dia, estão 
reunidas num só espaço em Albufeira. 

As entidades presentes são:
� Município de Albufeira 

AGE - Gabinete de Empreendedorismo
GIP - Gabinete de Inserção Profissional
Atendimento Geral / Licenciamento Municipal

� IEFP, IP - Instituto do Emprego e Formação Profissional
Rede EURES – Rede Europeia de Serviços de Emprego

� CCDR Algarve – Comissão de Coordenação e Desenvolvimento da Região do Algarve
EEN - Enterprise Europe Network 
Europe Direct

� AMA, IP - Agência para a Modernização Administrativa
Espaço Empresa

� IAPMEI, IP - Agência para a Competitividade e Inovação
� Universidade do Algarve 

CRIA - Divisão de Empreendedorismo e Transferência de Tecnologia
� AHRESP - Associação da Hotelaria, Restauração e Similares de Portugal

BUE - Balcão Único Empresarial
� Associação IN LOCO
� Santa Casa da Misericórdia de Albufeira 

Projeto Em Con_Tato
Espaço Bússola - Centro de Formação

� APEXA - Associação de Apoio à Pessoa Excecional do Algarve
Projeto Pescador de Sonhos E5G

� ANDC - Associação Nacional de Direito ao Crédito
� BES - Banco Espírito Santo - Gabinete de Microcrédito
� Caixa de Crédito Agrícola Mútuo Albufeira
� Millennium BCP - Microcrédito
� Terra da Perfeição, Lda.
� Visatempo – Empresa de Trabalho Temporário, Lda.
� Sociedade Comercial Cotandre, Lda.
� SEA – Serviços Empresariais  Algarve



NETWORKING

Nesta segunda edição, o AGE – Soluções de 

Emprego & Empreendedorismo continua a 
apostar no trabalho em rede, mantendo a 
árvore e a esplanada de oportunidades. 
Estes espaços atraíram centenas de 
participantes na primeira edição e 
seguramente serão novamente um sucesso. 
Quem sabe não nasce um novo projeto ou 
se estabelece uma nova parceria?

Árvore AGE

Todos os visitantes podem deixar os 
respetivos cartões-de-visita na árvore de 
networking, com vista à troca de contatos, 
estabelecimento de parcerias, 
oportunidades de negócio, entre 
profissionais e empresas.
Todos os cartões integrarão uma rede de 
contatos a disponibilizar no site do AGE.

Esplanada de oportunidades

Espaço disponível para múltiplas 
utilizações:
reuniões informais, entrevistas para 
recrutamento (mediante ofertas de 
emprego divulgadas no evento), seleção de 
formandos (para ações divulgadas no 
evento), mostra de produtos e serviços, 
estabelecimento de negócios e parcerias, 
entre outras.



EXPOSIÇÕES

IntegrArtesanato

A Santa Casa da Misericórdia de Albufeira desenvolve ações 
de formação profissional para pessoas com deficiências e 
incapacidades há mais de 20 anos. As ações visam a 
empregabilidade, ou seja a integração socioprofissional dos 
formandos.
Neste contexto, em 2001 foi criado o“ Tapete Mágico” que 
dedica-se à produção de peças de cariz artesanal como 
colchas, tapetes, carpetes, toalhas, panos individuais, pelo 
método da tecelagem manual.
Atualmente engloba quatro pessoas com deficiência 
(auditiva e intelectual), todas afetas à atividade da produção 
e está ligado à intervenção que a Santa Casa da Misericórdia 
de Albufeira desenvolve na área da deficiência.
Por outro lado a cestaria é uma atividade ocupacional 
realizada por utentes com deficiência do Lar de S. Vicente, 
que possibilita a integração ocupacional destes e onde são 
realizados trabalhos de empreita como caixas, cestas, bases 
e centros de mesa.

Organização: Santa Casa da Misericórdia de Albufeira

“Type Projeto de Moda” – Inês Almeida

O projeto de moda TYPE, desenvolvido por Inês Almeida de 
21 anos, Licenciada em Arquitetura pela Faculdade de 
Arquitetura da Universidade Técnica de Lisboa, concretiza 
uma coleção de biquinis e fatos de banho. Inês inspirou-se 
nas emoções que o próprio Verão sugere: praia, mar, calor, 
cores quentes, festa, noite e liberdade. O projeto surgiu da 
necessidade de criar um determinado “tipo” de biquinis que 
uma geração procura, um “tipo” original e totalmente 
português, desde a criação à confeção. Pretende mostrar o 
que de melhor se faz em Portugal, no feminino e com muita 
juventude e irreverência à mistura, procurando uma 
identificação entre o produto e um estilo de vida, uma 
maneira de estar, um tipo de mulher - TYPE. 

Organização: Projeto Em Con_tato - Santa Casa da 

Misericórdia de Albufeira



OFERTA FORMATIVA

Espaço dedicado à divulgação de oferta formativa 
promovida por várias entidades, públicas ou privadas, 
com ações financiadas ou de caráter comercial. 
Pretende-se promover a aquisição de competências 
profissionais e pessoais que favoreçam a 
empregabilidade. 

Convidam-se todas as entidades a remeter-nos as suas 
ofertas formativas, em versão impressa, cartazes ou 
brochuras, até ao dia 18 de outubro, para: 
Município de Albufeira
Divisão de Turismo, Desenvolvimento Económico e 
Cultural
AGE – Gabinete de Empreendedorismo 
Rua do Município
8200-863 Albufeira

OFERTA DE EMPREGO

Espaço dedicado à divulgação de ofertas de 
emprego. 
Todas as entidades interessadas devem 
remeter-nos as suas ofertas de emprego, até ao 
dia 21 de outubro, para age@cm-albufeira.pt, 
cumprindo o modelo disponibilizado pela 
organização em www.cm-albufeira.pt e 
www.albufeira.pt
Será possível efetuar recrutamento de 
colaboradores no decorrer do evento, num dos 
espaços disponíveis para esse fim. Pretende-se 
estreitar relações entre quem oferece e quem 
procura um posto de trabalho.



ANIMAÇÃO

Ao longo do dia, o Espaço Multiusos de 
Albufeira acolhe momentos de 
animação que não deixarão 
indiferentes os visitantes da segunda 
edição do AGE. Artes performativas, 
exibições desportivas, demonstrações 
gastronómicas entre outras atividades 
marcam o programa de animação 
desta iniciativa.

Para o público infantil, estimulando o 
espírito empreendedor e a 
oportunidade de “fazer acontecer”, 
realizam-se duas sessões de Leitura da 
obra “O Senhor Empreendedorismo” 
de Narciso Moreira. As sessões 
decorrem às 11:00 h e às 14:00 h, 
asseguradas pelo Serviço de Apoio às 
Bibliotecas Escolares do Município de 
Albufeira.

A obra “O Senhor Empreendedorismo” 

pode ser adquirida no AGE – Gabinete 
de Empreendedorismo do Município 
de Albufeira ao preço especial de 7 €
(P.V.P 10 €).



SESSÕES DE ESCLARECIMENTO
WORKSHOPS

SALA B

Neste espaço terá acesso a várias soluções 
adequadas aos diferentes perfis dos 
visitantes: público em geral, empresários, 
profissionais, desempregados, 
empreendedores, empregados à procura 
de novo emprego, estudantes. 

A participação nas sessões e workshops é 
gratuita, mas com inscrição obrigatória, 
limitada à capacidade da sala (130 
lugares). Conheça o programa e remeta a 
sua inscrição até ao dia 22 de outubro
para age@cm-albufeira.pt indicando 
nome, contato telefónico e e-mail, assim 
como as sessões que pretende 
frequentar.

Não perca esta oportunidade! Reserve já 
o seu lugar.



PROGRAMAÇÃO

SALA B

Sessão 1 | 10:00 – PAECPE - Programa de Apoio ao 
Empreendedorismo e à Criação do Próprio Emprego
Victor Madeira (IEFP)
EURES - O Portal Europeu da Mobilidade Profissional
Natália Torégão (EURES)

Sessão 2 | 11:00 – Workshop: Passo a Passo - Como criar o seu 
próprio emprego
Cátia Silva (Terra da Perfeição)

Sessão 3 | 11:50 – Assistência Empresarial às PME
Carolina Travassos (IAPMEI)

Sessão 4 |12:30 – Novos Mercados e novos Parceiros para a sua 
Empresa
Paulo Bota (EEN - CCDR Algarve)

Sessão 5 | 14:00 – Eu Vou Ser + (casos empreendedores)
Letícia Quintal (Projeto Em Con_tato - SCMA)
Ricardo Mariano (SW Sucess Work)
Inês Almeida (TYPE Moda)

Sessão 6 | 15:00 – Workshop: Design Thinking

Ricardo Neves e Ricardo Carvalho (Projeto Pescador de Sonhos)

Sessão 7 | 16:30 – Financiamentos ao Início de Atividade (Start Up)
Fernando Viegas (BES)
Microcrédito ANDC: grandes Ideias, pequenos negócios
Laura Soares (ANDC)

Sessão 8 | 17:20 – Projeto Q3 - Qualificar o Terceiro Setor
Artur Gregório (Associação IN LOCO)
Puro Algarve - Estratégia Regional para o Turismo de Natureza
Artur Gregório (Associação IN LOCO)

Sessão 9 | 18:15 - Concurso Ideias em Caixa (pré apresentação) + 
Testemunhos
José Júlio Gonçalves (CRIA – Universidade do Algarve)
António Lacerda (Design Thinking)
Rui Silva (YGREEN)



INFORMAÇÕES

www.albufeira.pt 
www.cm-albufeira.pt
age@cm-albufeira.pt

289 599 587/662

APOIOS:

ORGANIZAÇÃO


