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Potencia o que sabes
fazer e avança para o
mercado de trabalho!



Queres desenvolver competências chave para o teu futuro

profissional e para gerares a mudança na tua vida? 

Estás à procura de emprego ou queres começar a preparar

esse próximo passo?

Já concluiste ou vais concluir este ano letivo um curso

profissional ou um curso superior?

Tens entre 18 e 29 anos e moras na região do Porto?potencia o que sabes fazer !

Então potencia o que sabes

fazer e agarra esta oportunidade!

O Faz-Te Forward é um 

programa à tua medida que vai

fazer a diferença para

alcançares o teu sucesso e os

teus objetivos!



O que é o 
Faz-Te Forward?

O que podes ganhar 

com o Faz-Te Forward?

Formação semanal em competências

pessoais e sociais

Coaching

Mentoria e Job shadowing

Potencia o que sabes
fazer e avança para o
mercado de trabalho!

Se tens energia e vontade 
de participar sabe mais e
candidata-te em:

facebook.com/fazteforward

Acreditamos que todos temos talento e o nosso objetivo 

é aumentar a empregabilidade e inclusão sociopro�ssional

de jovens que acreditam no seu potencial.

No Faz-Te Forward terás acesso a ferramentas para

desenvolveres o teu potencial e aumentares as tuas

oportunidades no mercado de trabalho.

É um programa de excelência com a duração de 5 meses

que inclui:

- Artes e Cultura

- Ciências e Tecnologias

- Ciências Sociais e Humanas

- Liderança e Empreendedorismo

Vamos juntar 30 jovens com talento em diferentes áreas:

•  Competências chave que te vão ajudar 

    a destacar na procura de emprego e no

    teu futuro pro�ssional;

•  Definires o teu projeto de vida e de carreira 

    com o apoio de um coach;

•  Oportunidade de contactares com profissionais

    de sucesso e conheceres por dentro o 

    mundo pro�ssional da tua área de interesse;

•  Fazeres parte de uma rede de jovens com 

    talento em áreas diferentes. 



As vagas são limitadas, por isso se tens energia
e vontade de participar sabe mais e candidata-te já em:

facebook.com/fazteforward
Mais informações: 
www.fazteforward.org
info@fazteforward.org 
93 491 87 49
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