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4ª EDIÇÃO DA FEIRA EMPRESARIAL 
29 E 30 JUNHO

Após o sucesso de edições anteriores, a ATEC vai organizar 
nos dias 29 e 30 de junho a 4ª Edição da Feira Empresarial 
nas suas instalações em Matosinhos. Destinada a formandos 
finalistas, a Feira Empresarial pretende ser um momento 
de networking entre as empresas parceiras e os nossos 
formandos, futuros profissionais. Além do espaço de
exposição, cada empresa pode ainda dinamizar sessões de 
apresentação aos formandos por forma a apresentar a sua 
área de negócio, oportunidade de estágio e de emprego.

O Evento apresenta o formato de stand de empresa  e
apresentação de ofertas ao nível de estágios curriculares. 

A Feira Empresarial tem-se revelado um momento de 
excelência na promoção do contacto entre futuros 
profissionais e empregadores, aproximando desta forma os 
jovens formandos às necessidades do mercado de trabalho 
e impulsionando de forma significativa a empregabilidade 
dos mesmos.
 

Este ano, incluída na Feira Empresarial, irá decorrer no 
dia 30 a conferência “A importância da Formação Prática 
em Contexto de Trabalho (FPCT) no mercado laboral” que 
culmina com a Cerimónia de Entrega de Prémios ATEC 
onde irão ser premiadas pessoas e organizações que se 
destacam no processo de empregabilidade da ATEC.
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SESSÕES DE APRESENTAÇÃO

Além da presença com stand próprio no espaço de exposição, as 
empresas podem optar por dinamizar sessões de apresentação 
em sala direcionadas para formandos de áreas de formação 
relacionadas com área de atividade da empresa. 
Estas sessões são um espaço de apresentação e networking 
altamente vantajoso para ambos os lados na medida em que, por 
um lado permitem às entidades empregadoras terem um 
contacto direto com diferentes perfis de formandos e, por outro, 
permitem aos formandos adquirir conhecimento sobre as 
necessidades do mercado de trabalho, conhecer in loco 
oportunidades de estágio e de futuro emprego.

4ª EDIÇÃO DA FEIRA EMPRESARIAL 
MODALIDADES DE PARTICIPAÇÃO

ESPAÇO DE EXPOSIÇÃO

No espaço de exposição, as empresas terão o seu próprio stand, o 
qual pretende ser um espaço de interação e neworking com os 
formandos das mais diversas áreas de formação. 
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AGENDA

Abertura Institucional10h30

Início da Feira e sessões de apresentação10h45

Sessão de Agradecimento aos Expositores
e Encerramento da Feira

20h00

Conferência “A importância da Formação 
Prática em Contexto de Trabalho (FPCT) no 
mercado laboral”

15h00

Cerimónia de Entrega dos Prémios ATEC16h00

Sessão de Agradecimento aos Expositores
e Encerramento da Feira

20h00

Abertura da Feira10h30
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CONFERÊNCIA
A IMPORTÂNCIA DA FORMAÇÃO PRÁTICA EM CONTEXTO DE 
TRABALHO NO MERCADO LABORAL

A Formação Prática em Contexto de Trabalho (Estágio) é 
fulcral para a promoção de transferência de conhecimentos 
dos colaboradores das empresas para os formandos, 
proporcionando um aumento das competências dos 
próprios formandos e o contacto com a realidade 
organizacional das empresas, potenciando assim a 
empregabilidade dos futuros profissionais. 
Para as empresas, o acolhimento de estagiários apresenta-se 
como vantagem no âmbito da política de atração de novos 
talentos, na medida em que pode facilitar uma futura 
inserção do formando nos quadros desta.

A ATEC colabora anualmente com diversas empresas, 
de vários setores de atividade, para o acolhimento de 
formandos dos cursos de Aprendizagem, Educação e 
Formação de Adultos e de Especialização Tecnológica 
durante os períodos de Formação Prática em Contexto 
de Trabalho. 

Abertura Institucional15h00

Mesa Redonda: A Importância da Formação Prática 
em Contexto de Trabalho para o sucesso da 
Formação Profissional 
Paulo Peixoto - Moderação
Carla Vale - Delegada Regional Norte no IEFP
Catarina Martins - Talent Acquisition Professional na Siemens, S.A.
Luís Giroto - Diretor de Recursos Humanos na STCP
José Capela  - Ex-Formando da ATEC
Sérgio Sá - Administrador de Sistemas na WPS

15h05

15h50 Apresentação da iniciativa “Prémios ATEC”

Cerimónia de Entrega de Prémios ATEC16h00

Moscatel d’Honra e Momento de Networking16h40

Mas qual é a visão e as vantagens deste período do ponto 
de vista dos Intervenientes no processo?
Nesta conferência, vamos reunir os intervenientes e debater 
a importância da aquisição de experiências pré-profissionais 
como fator chave no sucesso da formação, as vantagens do 
acolhimento de formandos em estágio no contexto 
empresarial e a importância da Tutoria na Formação Prática 
em Contexto de Trabalho.

Encerramento 16h30
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EMPRESAS EXPOSITORAS


