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CircularSociety Anuncia Campanha de Angariação de Fundos 
 

1 de Setembro, 2015: A CircularSociety lançou uma campanha de angariação 
de fundos para conseguir empregos para jovens desempregados em Portugal 
através do seu projeto de certificação eYe. Trinta jovens desempregados vão ter 
a oportunidade de participar durante 6 meses no programa, que inclui uma 
combinação única de workshops físicos e virtuais, orientação personalizada, aulas 
de Inglês, formação em comunicação, auto – consciência e um estágio dentro da 
comunidade de negócios da CircularSociety. A certificação-eYe prepara os 
participantes para as exigências do mercado de trabalho e, da mesma forma, 
permite aos empregadores aumentar a sua produtividade, ao poderem aceder 
aos nossos graduados - eYe. Este empreendimento de inovação de cariz social é 
uma das primeiras tentativas que visa trazer uma abordagem pragmática para 
resolver o problema de 7.5 milhões de jovens desempregados na Europa, através 
de uma forte comunidade de parceiros de negócio. 

“O certificado“The European Youth Employment (eYe) é uma abordagem 
inovadora para aumentar a empregabilidade dos jovens e ajudar os 
empregadores a contratar talento”, disse Jan Mühlfeit, Presidente Europeu, 
Microsoft Corporation 2007-2014. 

A CircularSociety é uma empresa sediada na Suíça com fins lucrativos que aplica 
uma abordagem de empreendorismo social com o objectivo de resolver questões 
sociais e construir Comunidades de Impacto para atingir os objectivos. A 
CircularSociety já detém colaborações com diversas autoridades e organizações 
internacionais. Estes novos parceiros representam uma base ainda mais sólida 
para que a CircularSociety contribua para a redução do aumento da taxa de 
desemprego dos jovens em Portugal e noutros países, segundo a opinião de 
Carsten Sudhoff, Fundador e CEO da CircularSociety.   

Saiba mais informação sobre o projeto “European Youth Employment (eYe) ” e 
sobre a campanha de angariação de fundos em http://igg.me/at/eye e em 
eye.circularsociety.com. 

A divulgação desta iniciativa junto da comunidade portuguesa na Suíça conta com 
o apoio da Embaixada de Portugal. 

 
 


