


No Relatório do Desenvolvimento Humano de 2015 - O TRABALHO COMO MOTOR 
DO DESENVOLVIMENTO HUMANO - é referido, (quase) provocatoriamente:” 
Nunca houve pior momento para ser um trabalhador apenas com competências e 
aptidões comuns”. O Congresso Norte de Portugal/Galiza de Formação para o 
Trabalho realiza em 2018 o seu vigésimo encontro consecutivo e adotará este 
desafiante mote para o (re)começo do debate sobre o sentido, significado e objetivos 
da formação para o trabalho.

Que tipo(s) de trabalho/emprego marcará os territórios profissionais do futuro das 
nossas sociedades? E que marcas resultarão no seu confronto com as inevitáveis 
alterações climáticas? E que formação para que trabalho(s)? Com modelos de 
formação 4.0 – vagueando entre a incorporação da inteligência artificial e/ou 
robotização de processos? E que lugar para a mediação humana nos processos de 
aprendizagem, na (re)conciliação com investimentos educativos e no apoio, 
aconselhamento e orientação? 

A velocidade dos processos de aprendizagem em ambientes tecnológicos, envolvendo 
dimensões cognitivas cada vez mais complexas, esbarra frequentemente (e até de 
forma contraditória) com premência de “outras” competências pessoais, construídas 
nas interações das pessoas com as complexidades diárias dos múltiplos papéis da 
existência, onde se destaca a importância da resolução criativa de problemas, a 
inovação, adaptação, flexibilidade e, sempre, sempre a prioridade do aprender ao 
longo da vida.

Na construção de um espaço para todos, onde a dignidade de trabalhar se afirma 
também pelo seu sentido do trabalho digno, com direitos, proteção e diálogo 
social, importa discutir o lugar da formação como espaço de acesso a um 
conhecimento cientifico-tecnológico sempre em atualização. Formação também 
como alicerce da formação integral e inclusiva, de afirmação de cidadania e da 
relevância de ferramentas básicas e aprendizagens essenciais para a vida e para 
o trabalho: – artes, filosofia, humanidades, atividade física.



  
PROGRAMA DE TRABALHO 

28 DE JUNHO - 5ª FEIRA

 

RECEÇÃO AOS PARTICIPANTES

ABERTURA DO CONGRESSO

CONFERÊNCIA INAUGURAL
TRABALHO DIGNO, EMPREGO SUSTENTÁVEL E DESENVOLVIMENTO HUMANO

PAUSA

MESA REDONDA
FORMAÇÃO PARA O TRABALHO – 20 ANOS A APRENDER/APREENDER.

PAUSA PARA ALMOÇO

PAINÉIS:
1) FORMAR PARA O TRABALHO: O LUGAR DOS PROJETOS DE VIDA.

2) CONTEXTOS DE TRABALHO - ESPAÇOS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E AFIRMAÇÃO 
DE CIDADANIA.

3) PROCESSOS DE FORMAÇÃO “4.0” - MEDIAÇÃO HUMANA E/OU ROBOTIZAÇÃO.

PAUSA

CONFERÊNCIA 
FORMAÇÃO E TRABALHO – LUGAR (ES) DE CULTURA?

COMUNICAÇÕES LIVRES

8h30

9h15

10h30

11h30

12h00

13h00

14h30

16h00

16h30

17h30

29 JUNHO - 6ª FEIRA

 

 DEBATE DOS TEMAS DOS PAINEIS

MESA REDONDA
DA CORRIDA PARA A HIPERESPECIALIZAÇÃO À URGÊNCIA DOS SABERES BÁSICOS.

PAUSA

CONFERÊNCIA 
AGENDA DO TRABALHO DIGNO - MOMENTO DE (RE)COMEÇO

ENCERRAMENTO

9h00

9h30

11h00

11h30

12h30



NORMAS PARA A APRESENTAÇÃO DE COMUNICAÇÕES E PÓSTERES:
As comunicações e pósteres para apresentação no Congresso – de acordo com os temas em destaque - serão limitadas e 
selecionadas com base no rigor técnico e científico, na audiência previsível, na facilidade de compreensão e no potencial 
estímulo de uma discussão alargada.
As propostas deverão ser apresentadas num resumo de 1 página, formato A4, em MS Word, com cerca de 150 palavras, 
incluindo o título, nome(s), afiliação institucional do(s) autor(es), objetivos e audiência tipo.
Os autores das comunicações e pósteres selecionadas pela Comissão Cientifica, serão notificados, por correio ou por 
email, para apresentação do texto da comunicação final ou do póster para afixação nos espaços do Congresso.
O texto das comunicações selecionadas não deverá ultrapassar as 10 páginas A4 e a sua apresentação em sessão temática 
terá uma duração máxima de 10 minutos.
No caso da apresentação de um póster este deverá ter as seguintes medidas: 90cm de largura por 1,20m de altura, em cor 
e montado sobre papel de 160 gr ou em lona para exteriores; deverá ser remetido cuidadosamente embalado. Os pósteres 
com qualidade científica relevante serão publicados no Livro de Atas do Congresso.

TEMAS PARA AS COMUNICAÇÕES / PÓSTERES DO CONGRESSO:

- O trabalho digno e a dignidade de trabalhar.

- Formar para a qualidade de vida e desenvolvimento sustentável.

- Contextos de trabalho - espaços de afirmação da cidadania.

- Alterações climáticas e os “climas da formação”.

- Novas iliteracias.

- Voluntariado(s): que aprendizagens

- Indústria 4.0 - Novos modos de formação para o trabalho?

- Inteligência artificial e as aprendizagens reais.

-Orientação ao longo da vida: profissionais online?

Os resumos podem ser enviados:
     por correio, para o Secretariado do Congresso:
     Delegação Regional do Norte - Comunicação
     Rua Eng. Ezequiel Campos, 488
     4149-004 Porto
     por E-mail, através do endereço: 20congresso@iefp.pt

PRAZO LIMITE:       
Os autores das comunicações e pósteres devem ter em atenção os seguintes prazos:
 Receção das Propostas: 3 de junho   
 Notificação de Aceitação:  13 de junho    
 Receção da versão final:  20 de junho  

ACESSOS:
Auditório do Conservatório de Música do Porto
Praça Pedro Nunes
4050-466 Porto
Telefone: 22 207 3250

Transportes: 
Metro

Carolina Michaelis ( 7 min)
Linha CLinha BLinha ELinha A
Lapa ( 12 min)
Linha CLinha BLinha ELinha A
Casa da Música ( 17 min)
Linha CLinha BLinha ELinha A

De Automóvel:
Coordenadas GPS: Lat., long: 41.15569, -8.62321

COMUNICAÇÕES E PÓSTERES 



Remeter para E-mail: 20congresso@iefp.pt ou anabela.dias@iefp.pt

FICHA DE INSCRIÇÃO

Nome:

Endereço:

Código Postal: Localidade:

Telefone:

Entidade:

Título:

Necessita:

APRESENTA COMUNICAÇÃO:

O preço inclui: Coffee Break e Documentação.

O pagamento deve ser efetuado por cheque, à ordem de 20º Congresso Internacional de Formação para o Trabalho Norte de Portugal/Galiza-IEFP 

ou por transferência bancária: 078101120000000660641 (Portugal) / IBAN PT50 078101120000000660641, SWIFT CODE: TESPPTP1.

Inscrição até 15 de Junho: € 15 Estudantes e outros participantes que apresentem comunicações s/ almoço

€ 30 Profissionais s/ almoço

Computador

Videoprojetor

Email:

O almoço é  livre . Deve colocar uma cruz, no quadrado correspondente, caso queira almoçar na cantina da Escola Básica e 
Secundária Rodrigues de Freitas. 

Preço da refeição: € --------       




