
 

Michael Page e EPI realizam workshop gratuito 
 

Iniciativa para acesso ao emprego para 
pessoas com epilepsia chega ao Porto  

 

07 de Outubro de 2014 - A Michael Page, empresa líder em recrutamento de quadros médios e 

superiores, e a EPI (Associação Portuguesa de Familiares, Amigos e Pessoas com Epilepsia) 

promovem o acesso ao emprego através de um workshop gratuito, dedicado a melhorar a inserção 

profissional de pessoas com epilepsia, residentes no Grande Porto. O workshop é realizado no dia 17 
de Outubro, às 15h00, no Salão Nobre da Junta de Freguesia de Paranhos, no Porto. 

A Michael Page e a EPI dão continuidade à parceria para a promoção do emprego para pessoas com 

epilepsia com um novo workshop, agora na cidade do Porto, que conduzirá os participantes pela 

exploração de diferentes técnicas de pesquisa de emprego, focando-se em aspectos essenciais como a 

preparação do CV e carta de motivação, a procura e candidatura a ofertas e o comportamento em 

entrevista.  

Carlos Andrade, Manager da Michael Page Porto, revela que “a iniciativa está a ser um sucesso. A 

adesão tem vindo não só de pessoas com epilepsia mas também de familiares e amigos, o que nos 

incentiva a dar continuidade à parceria com a EPI na luta pela igualdade de acesso ao emprego.” 

Na selecção e recrutamento de profissionais com epilepsia, os entrevistadores devem avaliar a 

adequação da pessoa ao emprego em questão e focar as capacidades individuais do candidato, antes 

de ponderar sobre possíveis implicações relacionadas com a doença. 

Segundo Cristina Stuiver, membro da Direção Nacional e responsável da EPI Porto, “as questões 

de saúde do candidato devem ser avaliadas de acordo com a opinião médica, devendo ser imparciais e 

baseadas no tipo de tarefas e nas especificidades de saúde do candidato. A maioria dos empregos é 

adequada a pessoas com epilepsia sendo que, quando o profissional recrutado apresenta as 

qualificações e experiência apropriadas, não se colocam normalmente problemas de adequação devido 

à doença.” 

Para mais informações sobre a Epilepsia e sobre a EPI, consulte: www.epilepsia.pt. 

www.epilepsia.pt


 

 

Sobre a Michael Page 

A Michael Page é uma das mais conhecidas e respeitadas consultoras de recrutamento do mundo. Estabelecida há mais de 35 

anos no Reino Unido, tem actualmente 154 escritórios em 36 países. É uma empresa líder em recrutamento e selecção 

especializada de quadros médios e superiores, para projectos de carácter permanente e temporário, sendo constituída por 

consultores especializados, que apresentam formação e experiência profissional nas áreas para as quais recrutam. 

Para mais informações sobre o grupo, por favor visite: 

http://www.michaelpage.pt/productsApp_pt/minisites/mpexecutive/index.htm  

www.michaelpage.pt/index.html  

 
Sobre a EPI 
A EPI (Associação Portuguesa de Familiares, Amigos e Pessoas com Epilepsia) nasceu em 2006, a partir da Liga Portuguesa 

contra a Epilepsia, por força da necessidade da existência de uma associação de doentes com o estatuto de Instituição 

Particular de Solidariedade Social para o apoio directo a pessoas com epilepsia, para a sensibilização e para a promoção da 

igualdade das pessoas com epilepsia. 

Para mais informações sobre a EPI, por favor visite: 

www.epilepsia.pt/epi  

Ou contacte: 
EPI Porto 
Avenida da Boavista, nº 1015 
6º Andar - Sala 601 
4100-128 Porto Portugal 
T.: 226 054 959 
E: epiporto@epilepsia.pt  
 
EPI Coimbra 
Avenida Bissaya Barreto, nº 268 R/c A 
3000-075 Coimbra Portugal 
T.: 239 482 865 
E: epicoimbra@epilepsia.pt 
 
EPI Lisboa 
Rua Carlos Mardel, nº 107 - 3º A 
1900-120 Lisboa Portugal 
T.: 218 474 798 
E:  epilisboa@epilepsia.pt 

 
Para mais informações, contacte: 
Marlene Martins 
Senior Account Executive na Hill + Knowlton Strategies 
Marlene.martins@hkstrategies.com 
Tel.: 21 413 62 25 

Tlm.: 91 051 11 64 
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