SEMINÁRIO
Automação e Robótica:
conhecimento e tecnologia


26 de maio de 2014 | 14h30-16h30
Clique aqui para fazer já a sua inscrição (gratuita)

Auditório do Centro de Emprego e Formação Profissional do Porto
Rua Peso da Régua – Porto | N 41° 9.5919', W 8° 34.2576'

Destinatários
 Gestores, quadros e especialistas de empresas
 Quadros e técnicos de organizações do Terceiro Setor
 Formadores, professores e outros profissionais de educação e formação, que intervêm nos domínios da
automação e robótica
 Formandos e alunos que frequentam cursos no domínio do setor industrial

Objetivos
 Identificar as principais tendências dos mercados, nacional e internacional nos domínios da automação e
da robótica.
 Refletir sobre a adequação da resposta das empresas aos desafios do mercado.
 Caracterizar as novas competências requeridas aos profissionais que intervêm nestes domínios.
 Reconhecer a importância do reforço da ligação entre as universidades e as empresas.

Programa
14h30

14h40
15h10
15h30
15h50

Abertura
Moderação
Rui Valente | Centro de Emprego e Formação Profissional do Porto, IEFP, I.P.
 Automação e robótica - tendências e desafios
António Bessa | Schneider Electric
 KNX: uma norma standard de gestão flexível de edifícios
Paulo Martins (ATEC) | Associação KNX Portugal
 Ensino e investigação aplicados à indústria
Pedro Fonseca | Sociedade Portuguesa de Robótica
 Desafios para a formação profissional em automação e robótica
Luís Magalhães | CINEL - Centro de Formação Profissional da Indústria Eletrónica,
Energia, Telecomunicações e Tecnologias da Informação

Debate

16h30

Encerramento
Visita guiada às provas do Campeonato

http://skillsportugal.iefp.pt | cnqf@iefp.pt

SEMINÁRIO
Saúde, Trabalho Social e Orientação:
envelhecer ativamente


27 de maio de 2014 | 9h30-12h00
Organizado em parceria com Centro de Emprego e Formação Profissional do Porto

Clique aqui para fazer já a sua inscrição (gratuita)

Auditório do Centro de Emprego e Formação Profissional do Porto
Rua Peso da Régua – Porto | N 41° 9.5919', W 8° 34.2576'

Destinatários
 Gestores, quadros e especialistas de empresas
 Quadros e técnicos de organizações do Terceiro Setor
 Formadores, professores e outros profissionais de educação e formação, que intervêm nos domínios da
Saúde, Trabalho Social e Orientação
 Formandos e alunos que frequentam cursos nos domínios da Saúde, Trabalho Social e Orientação

Objetivos
 Refletir sobre a responsabilização do cidadão no envelhecimento saudável.
 Reconhecer a importância dos comportamentos e atitudes positivas no envelhecimento ativo.
 Sensibilizar os jovens, famílias, empresários e população ativa em geral (empregados ou desempregados)
para a importância da formação como fator de aprendizagem ao longo da vida, de desenvolvimento
pessoal, de promoção da inovação, de crescimento económico e coesão social.

Programa
9h30

10h00-11h20

11h20-11h50

12h00

Abertura
Moderação
Vitor Pinto – Jornalista
Saúde e Aprendizagem ao Longo da Vida
 José Eduardo Pinto da Costa
 Daniel Serrão
Envelhecimento ativo, empregabilidade e aprendizagem ao longo da vida
 José Manuel Castro | IEFP, I.P./ Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação,
Universidade do Porto
Debate

Encerramento
Visita guiada às provas do Campeonato

http://skillsportugal.iefp.pt | cnqf@iefp.pt

SEMINÁRIO
Empreendedorismo:
colocar ideias em prática


27 de maio de 2014 | 14h30-16h30
Clique aqui para fazer já a sua inscrição (gratuita)

Auditório do Centro de Emprego e Formação Profissional do Porto
Rua Peso da Régua – Porto | N 41° 9.5919', W 8° 34.2576'

Destinatários





Gestores, quadros e especialistas de empresas
Quadros e técnicos de organizações do Terceiro Setor
Formadores, professores e outros profissionais de educação e formação
Formandos e alunos das diversas áreas de formação

Objetivos
 Identificar o potencial de empreendedorismo nas pessoas e nas organizações.
 Sublinhar a importância de uma atitude empreendedora na procura e obtenção de emprego.
 Refletir sobre a importância do desenvolvimento de competências empreendedoras e os desafios que
coloca à educação e formação profissional.
 Reconhecer o empreendedorismo como fator de inovação empresarial.

Programa
14h30

14h40
15h10

15h30

15h50

16h30

Abertura
Moderação
Manuel Teixeira | ANJE – Associação Nacional de Jovens Empresários
 Intra-empreendedorismo
Luís Vaz |PEEP - Plataforma para a Educação e o Empreendedorismo em Portugal
 Mobilizar a comunidade educativa e formativa em projetos de responsabilidade
social
Elisabete Mendes e Ana Paula Pais| Turismo de Portugal, I.P.
 Formação transversal – Competências empreendedoras e técnicas de procura de
emprego
Luís Guerrinha |Centro de Emprego e Formação Profissional de Coimbra, IEFP,I.P.
 Empreendedorismo e inovação empresarial – uma boa prática
Tânia Pinto |Cityconsult
Debate

Encerramento
Visita guiada às provas do Campeonato

http://skillsportugal.iefp.pt | cnqf@iefp.pt

DEBATE
Indústria Metalúrgica e Metalomecânica: um
compromisso com a inovação e a competitividade


28 de maio de 2014 | 09h30-12h00

Organizado em parceria com
Clique aqui para fazer já a sua inscrição (gratuita)

Auditório do Centro de Emprego e Formação Profissional do Porto
Rua Peso da Régua – Porto | N 41° 9.5919', W 8° 34.2576'

Destinatários
 Gestores, quadros e especialistas de empresas da indústria metalomecânica e afins
 Quadros e técnicos de organizações do Terceiro Setor
 Formadores, professores e outros profissionais, com intervenção em modalidades de educação e
formação nas áreas referidas
 Formandos e alunos que frequentam cursos no domínio do setor industrial

Objetivos





Refletir sobre a importância da qualificação dos recursos humanos para a competitividade das empresas.
Debater estratégias para enfrentar contextos económicos adversos.
Identificar os principais desafios que se colocam às empresas do setor.
Avaliar a inovação e a qualidade enquanto fatores críticos de sucesso.

Programa
09h30

Abertura
Moderação
Adélia Campos | Win Solutions Consulting & Training, S.A.
Painel/Mesa Redonda
 Benedito Celso | EMBRAER
 Nuno Alas |Centro de Emprego e Formação Profissional de Évora, IEFP, I.P.
 José Novais da Fonseca |CENFIM – Centro de Formação Profissional da Indústria
Metalúrgica e Metalomecânica




Rui Dias | CEIIA - Centro para a Excelência e Inovação na Indústria Automóvel
João Girão |AIMMAP - Associação dos Industriais Metalúrgicos e Metalomecânicos de
Portugal

12h00

Encerramento
Visita guiada às provas do Campeonato

http://skillsportugal.iefp.pt | cnqf@iefp.pt

SEMINÁRIO
Inovação, Design e Qualidade:
fatores críticos de sucesso


28 de maio de 2014 | 14h00-16h45
Clique aqui para fazer já a sua inscrição (gratuita)

Auditório do Centro de Emprego e Formação Profissional do Porto
Rua Peso da Régua- Porto | N 41° 9.5919', W 8° 34.2576'

Destinatários
 Gestores, quadros e especialistas de empresas
 Quadros e técnicos de organizações do Terceiro Setor
 Formadores, professores e outros profissionais de educação e formação com particular intervenção nos
domínios da inovação, design e qualidade
 Formandos e alunos das diversas áreas de formação

Objetivos
 Debater a inovação, o design e a qualidade enquanto fatores críticos para a competitividade e o sucesso
das empresas.
 Posicionar a capacidade de inovação das empresas nacionais no contexto internacional.
 Pensar a formação como via privilegiada para capacitar as empresas, em particular nas áreas de bens e
serviços transacionáveis, com competências que promovam a inovação, a criatividade e o design.

Programa
14h00

Abertura
Moderação
César Ferreira | Delegação Regional do Norte, IEFP, I.P.

Painel 1 – Inovação, criatividade e empregabilidade

14h10



Capacidade de Inovação Nacional
Daniel Bessa |COTEC Portugal

14h30



Inovação, marca e qualidade – fatores críticos para o sucesso
Mónica Gonçalves |GRIGI

14h50



Criatividade, diferenciação e empregabilidade
Ana Margarida Ferreira |IADE – Creative University

http://skillsportugal.iefp.pt | cnqf@iefp.pt

15h10

Pausa
Painel 2 – Formação, design e tecnologia

15h30



Qualificação, ação e sucesso
Katty Xiomara| Estilista

15h50



Joalharia de sedução
Bruno da Rocha |Designer

16h10



A Tecnologia CNC ao Serviço do Design e da Qualidade
Filipe Rego| Formador do CFPIMM – Centro de Formação Profissional das
Indústrias da Madeira e Mobiliário

Debate

16h45

Encerramento
Visita guiada às provas do Campeonato

http://skillsportugal.iefp.pt | cnqf@iefp.pt

SEMINÁRIO
Aprendizagem ao longo da vida
e empregabilidade


29 de maio de 2014 | 09h30-12h00
Clique aqui para fazer já a sua inscrição (gratuito)

Auditório do Centro de Emprego e Formação Profissional do Porto
Rua Peso da Régua – Porto | N 41° 9.5919', W 8° 34.2576'

Destinatários





Gestores, quadros e especialistas de empresas
Quadros e técnicos de organizações do Terceiro Setor
Formadores, professores e outros profissionais de educação e formação
Formandos e alunos das diversas áreas de formação

Objetivos
 Refletir sobre a motivação e a participação em atividades de ALV.
 Identificar as mais-valias do investimento na formação contínua dos ativos para a competitividade das
empresas.
 Reconhecer a relevância do papel das empresas como contexto de aprendizagem.
 Refletir sobre o impacte da ALV na empregabilidade.

Programa
09h30

Abertura
Moderação
Diogo Simões Pereira |EPIS – Empresários para Inclusão Social

09h45

10h30

12h00



ALV para todos? Diferentes motivações e procuras.
Ana Cláudia Valente | CEPCEP - Universidade Católica Portuguesa; IESE – Instituto
de Estudos Sociais e Económicos
 Participar e investir em ALV pode fazer a diferença? Perspetivas.
António Pego |AEP – Associação Empresarial de Portugal
Luís Azinheira |SITESE - Sindicato dos Trabalhadores e Técnicos de Serviços
Félix Esménio |IEFP - Instituto do Emprego e Formação Profissional, I.P.
Debate

Encerramento
Visita guiada às provas do Campeonato

http://skillsportugal.iefp.pt | cnqf@iefp.pt

