Formação

TRABALHAR NUM NAVIO

A Formação Trabalhar num
Navio transmite os conhecimentos essenciais sobre
a indústria do transporte
marítimo, revelando as oportunidades profissionais,
os contatos das melhores
empresas e os métodos de
apresentação mais eficazes,
para alcançar um emprego
a bordo de navios de carga
e de passageiros, incluindo
cruzeiros, ferries e iates.

QUEM DEVE PARTICIPAR
Profissionais e estudantes das áreas
de restauração, hotelaria, turismo, lojas,
saúde, beleza, desporto, animação,
espetáculo, ensino, gestão, vendas,
audiovisual, segurança, entretenimento,
convés, engenharia, máquinas, eletricidade, canalização, ar condicionado,
informática, entre outras.

A IDADE CONTA?

Não. Mais importante é possuir a saúde
e aptidão física suficiente para realizar
com sucesso um exame médico.
E muita atitude e determinação.

Programa da Formação
Informação Detalhada
&
Inscrições
transportemaritimoglobal.com

CERTIFICAÇÃO E DOCUMENTAÇÃO

FORMADOR

Certificado de Formação
Emissão de Certificados de Formação Básica
Marítima (inglês e português)

Álvaro Sardinha
Oficial da Marinha Mercante | Fundador e Diretor
na APORMAR Agência Portuguesa de Marítimos

Documentação
Entrega de toda a documentação apresentada
na Formação
Entrega de modelo standard de CV profissional
marítimo e carta de apresentação

Álvaro Sardinha é licenciado em engenharia
marítima, pela Escola Superior Náutica Infante
D. Henrique, com experiência profissional em navios
de cruzeiros. É também oficial de proteção
de navios e de companhias. Fundador da plataforma
TransporteMaritimoGlobal.com e da Agência
Portuguesa de Marítimos (Apormar). Autor dos
livros "Mar, a Terra dos Segredos" e "Objetivo
Trabalhar num Navio". É igualmente formador
certificado e consultor de transporte marítimo,
com especialização em certificação marítima,
recrutamento, seleção e desenvolvimento
de carreiras internacionais.

PROGRAMA DA FORMAÇÃO
Conhecimento
Indústria do transporte marítimo
Direito e regulamentação marítima
Segurança e proteção marítima
Fiscalidade e proteção social do trabalho marítimo
Requisitos de acesso
Regulamentação nacional e internacional
Certificação, vistos e documentos específicos
Qualificações profissionais
Recrutamento
Tipos de trabalho em navios
CV profissional marítimo
Candidatura
Entrevista
Visibilidade
Encontrar vs ser encontrado
Amplificar talento
Evidenciar competências
Gestão de Projeto Pessoal
Redes sociais profissionais
Construção de plano profissional
Estruturar desenvolvimento de carreira
Gestão de poupanças

A indústria de transporte marítimo de cruzeiros
regista, desde 2009, uma taxa de crescimento
anual superior a 7%.
Tem atualmente a necessidade de contratação
de 100.000 novos empregados, para os navios
existentes e para os mais de 75 novos navios
de cruzeiros já encomendados.
Os profissionais portugueses são procurados para
este mercado, pelo seu talento, atitude
e formação qualificada, beneficiando de remunerações muito acima da média, viagens por todo
o mundo e integração em equipas multiculturais,
em paralelo com regimes fiscais que podem
oferecer isenção de IRS e elevados índices de
poupança.

Parceiros
APORMAR - Agência Portuguesa de Marítimos
TNN - Feira e Congresso Trabalhar num Navio

A Agência Portuguesa de Marítimos serve a
comunidade que trabalha e que quer trabalhar em
navios, de carga ou de passageiros/cruzeiros,
promovendo o emprego e o desenvolvimento de
carreira. A Apormar aproxima as pessoas que
querem trabalhar em navios, das empresas que
criam postos de trabalho no sector. Sem qualquer
custo para ambas as partes.
www.apormar.pt

A Feira e Congresso Trabalhar num Navio, reúne
num mesmo local e durante um dia, os marítimos e
as pessoas que querem trabalhar em navios, as
companhias que criam e promovem o emprego a
bordo dos mesmos e as empresas/instituições que
prestam serviços no domínio marítimo.
www.trabalharnumnavio.pt

Organização
TRANSPORTE MARÍTIMO GLOBAL
917 020 363
alvaro.sardinha@transportemaritimoglobal.com
www.transportemaritimoglobal.com

