
 

 

27 de junho de 2014: 9.30-13.00 
CCDR – Faro: Praça da Liberdade, 2 

 

Objetivos gerais da iniciativa: 

- divulgar junto dos jovens as oportunidades de emprego geradas pelas tecnologias digitais; 

- fomentar nos jovens o interesse pelo prosseguimento de estudos e carreiras ligadas às 

tecnologias. 

Objetivos da sessão: 

- criar canais de comunicação entre escolas e empresas com pendor ou componentes 

tecnológicas; 

- fomentar trabalho colaborativo entre escolas e empresas. 

9.30h: Sessão de abertura 

Intervenientes: 

- Presidente do CCDR do Algarve (co-promotor do seminário) 

- Presidente da Câmara  de Faro 

- Coordenador do Centro de Competência TIC EDUCOM, João Correia de Freitas (Presidente da 

EDUCOM, co-promotor e Universidade Nova de Lisboa) 

Painel: 

- Acolhimento pelo Presidente da Câmara  de Faro – 10 min 

- Literacias Digitais, Criatividade, empregabilidade, Coordenador CC TIC - Educom – 10 min 

- O tecido empresarial  com componente tecnológico do Algarve, Presidente do CCDR do 

Algarve - 10 min 

 

10.00h: Sessão plenária: A Iniciativa eSkills 2014 

Orador: 



 

Embaixador eSkills, Prof. Doutor José Luís Ramos (Universidade de Évora, nomeado pela 

Equipa de Recursos e Tecnologias Educativas, Direção-Geral da Educação, Ministério da 

Educação e Ciência) 

Moderador: Maria João Horta, VP EDUCOM 

 

10.45h: Coffee-break 

 

11.00h: Formação de Grupos de Trabalho 

Actividade: 

- Apresentação genérica das empresas presentes (CCDR); 

- Apresentação genérica das escolas presentes (CCTIC EDUCOM) 

Sessão:  Auditório 

11.20h: Grupos de Trabalho: formas de articulação escolas-empresa 

Intervenientes: 

Centro de Competência TIC – EDUCOM 

Diretores de Escolas da região Algarve 

Representantes das Empresas da região do Algarve 

CCDR 

Actividade: 

- Discussão em pequeno grupo de possíveis formas de colaboração entre escolas e empresas; 

- estabelecimento de planos de colaboração e ação entre escolas, empresas e órgãos de poder 

local 

Sessão: Salas de Trabalho 

12.20: Sessão plenária e de encerramento: 

Inervenientes: 

Todos 

Actividade: 

- Apresentação ao grupo alargado dos resultados dos diferentes grupos de trabalho (pelo porta 

voz de cada grupo) e discussão; 



 

- Proposta de criação e-Group "eSkills Schools & Businesses Partnership" Algarve 

- Balanço final pelo embaixador eSkills 

 Sessão:  Auditório 

13.00h: encerramento 


