
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ПОШУК РОБОТИ  | APOIO NA PROCURA DE EMPREGO  

● Cidade das Profissões de Cascais 

Loja Cascais - R. Manuel Joaquim Avelar, 118  2750-281 Cascais | 214 825 154 

jobs.sos.ucrania@cm-cascais.pt    

 

Підтримка українців, які шукають роботу:  

понеділок, вівторок, середа, п'ятниця з 9:30 до 13  

Apoio na procura de emprego (língua ucraniana): 2ª, 3ª, 4ª e 6ª  9h30-13h  
 

Користування комп'ютер або вай-фай |Acesso a PC ou wi-fi   

понеділок, вівторок, середа, п'ятниця з 9 до 13 і з 14 до 17 
 

Підтримка для українців у підготовці резюме англійською: за домовленістю 

Apoio na criação ou tradução de CV: por marcação » www.cascais.pt/resume 

 

● Центр зайнятості Кашкайш | Centro de Emprego de Cascais – IEFP  

Av. Valbom, 17 - 1º andar  2750-508 Cascais | 215 802 520  
 

Запланувати зустріч: ce.cascais@iefp.pt | Agendar inscrição: ce.cascais@iefp.pt 
 

Всі вакансії від IEFP для українців по всій території Португалії 
Consultar as ofertas de emprego IEFP para ucranianos (todo o país) 

www.iefp.pt/portugal-for-ukraine 
 

Якщо ви зареєстровані в центрі зайнятості Кашкайш, ви можете надіслати ваше резюме та ID 

номери позицій, у яких ви зацікавлені на імеіл  ce.cascais@iefp.pt 

Se está inscrito/a, pode fazer candidatura enviando NIF, CV e ID da oferta(s) por e-mail    
 

Контактний центр на українській мові |Centro de contacto IEFP Ukr: 215 803 470 | 927 207 650 

 

● Вебсторінки з вакансіями  | Websites com ofertas de emprego   

Українською або англійською | Em ucraniano ou inglês  

www.randstad.pt/apoiar-a-ucrania | www.adeccojobsforukraine.com/job-board | www.refujob.pt  

Telegram robota.pt |www.sonae.pt/en/community/sonae-for-ukraine |www.jobaidukraine.com/jobs 
 

Португальською  | Em PT: www.net-empregos.com | www.indeed.pt | www.olx.pt/emprego  



 

 

 

ВИВЧІТЬ ПОРТУГАЛЬСЬКУ МОВУ| APRENDER A LÍNGUA PORTUGUESA 

● Курси португальської мови від тренінгового центру Alcoitão  – IEFP  

Cursos de Português disponibilizados pelo Centro de Formação de Alcoitão – IEFP 

Особисто | У різних локаціях у Кайшкайш  | Доступні різні розклади 

Зареєструватись на курс через Центрі Зайнятості в Кашкайш » ce.cascais@iefp.pt 

Inscrição no Centro de Emprego de Cascais » agendar atendimento ce.cascais@iefp.pt 

 

• Португальська – Ласкаво просимо (25h) - Школа туризму Estoril (Bus 06, 11, 29) 

Cursos de Português Bem-vindo (25H) – Escola de Hotelaria e Turismo do Estoril 

18, 19, 20, 21, 25, 26, 27, 28 липня| 9:30-12:30  
 

Щоб мати можливість зареєструватися на курси і якщо у вас ще немає облікового запису, ви 

повинні зареєструватися в Digital Academy: academiadigital.turismodeportugal.pt - Ukraine 

 

• Курси португальської мови, які пропонує НУО HELPO в Fontainhas (Bus 08, 13, 17) 

Cursos de Português disponibilizados pela Associação HELPO, nas Fontainhas  

інформація: 938 418 938 (whatsapp) | margaridaassuncao@helpo.pt   

 

• Онлайн платформа для вивчення португальської розроблена ACM 

Cursos online disponibilizados pelo Alto Comissariado para as Migrações  

https://pptonline.acm.gov.pt/  

 

• Yроки португальської мови та групи емоційної підтримки (онлайн та особисто)  

Aulas de Português e grupos de apoio (online e presencial) - Projeto Speak Social 

https://go.speak.social/ukraine-ua/ 

 

• Bідео для дітей та молоді | Vídeos para crianças e jovens 

https://ensina.rtp.pt/portugues-para-ucranianos/  

 

УДОСКОНАЛЮВАТИ АНГЛІЙСЬКУ | MELHORAR A LÍNGUA INGLESA  

 

• Speak Social (онлайн | online) www.speak.social/en/ 

 

v.28.06.2022 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

Національна лінія підтримки мігрантів (українською) | Alto Comissariado Migrações (em ukr): 

sosucrania@acm.gov.pt | 218 106 191 | 808 257 257 

UKRAINE: INFORMATION AND SUPPORT AVAILABLE IN PORTUGAL - https://eportugal.gov.pt/  

 

Проєкт допомоги українцям, який покликаний розробити альтернативні механізми пошуку 

гаранта при оренді житла в Португалії. Пройшовши це опитування ви не лише підтримаєте 

створення актуальної програми, а й зможете взяти участь у пілотному проєкті. Проводиться 

Центром Знань Leadership for Impact Knowledge у Nova SBE спільно з асоціаціями Pão a Pão, 

JRS, Crescer та Lisbon Project.  

Проблема з орендою житла (google.com) 


