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5ª EDIÇÃO DA FEIRA EMPRESARIAL 
29 E 30 MARÇO

Contando já com 5 edições em Matosinhos, a Feira 
Empresarial tem sido um sucesso quer junto dos formandos, 
quer das diversas empresas participantes. O seu objetivo é 
potenciar a ligação entre os formandos e o mercado de 
trabalho, alavancando assim a sua integração profissional. 
Conta com espaços de exposição, sessões de apresentação, 
entregas de prémios e, no dia 29 de março, com a conferência 
“Tutoria de Qualidade”.
O Evento tem 2 modalidades: Stand da empresa no espaço   
de exposição e sessões de apresentação a cursos específicos 
permitindo o contacto direto com diferentes perfis de 
formandos.
A Feira Empresarial constitui uma oportunidade para os 
formandos estabelecerem um contacto mais próximo com 
algumas das principais empresas dos setores de atividade 
correspondentes à sua área de formação, proporcionando 
assim um conhecimento mais amplo do setor e do mercado 
de trabalho.

Incluída na Feira Empresarial, irá decorrer no dia 29 de 
março a conferência “Tutoria de Qualidade” que 
culmina com a Cerimónia de Entrega de Prémios ATEC, 
onde irão ser premiadas pessoas e organizações que se 
destacaram 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 dinamizarão sessões de 
apresentação em sala, direcionadas para formandos dos 
cursos relacionados com a área de atividade da empresa. 
Estas sessões são um espaço de apresentação e networking 
altamente vantajoso para ambas as partes na medida em 
que, por um lado, permitem às entidades empregadoras um 
contacto direto com diferentes perfis de formandos e, por 
outro, permitem aos formandos adquirir conhecimento 
sobre as necessidades do mercado de trabalho e conhecer  
in loco oportunidades de estágio e de emprego.

5ª EDIÇÃO DA FEIRA EMPRESARIAL 

ESPAÇO DE EXPOSIÇÃO
Neste espaço, as empresas têm o seu próprio stand, o qual 
pretende ser um espaço de interação e networking com os 
formandos das mais diversas áreas de formação.



4



5

AGENDA

Abertura Institucional da Feira Empresarial 

Início das sessões de apresentação

Encerramento

10h30

10h45

20h00

10h30

15h00

16h00

Abertura Institucional da Feira 
Empresarial 

Início das sessões de apresentação

Conferência “Tutoria de Qualidade”

Cerimónia de Entrega dos Prémios ATEC

Encerramento20h00

29 de março 30 de março

10h45
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TUTORIA DE QUALIDADE

CONFERÊNCIA
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CONFERÊNCIA
TUTORIA DE QUALIDADE

A escassez de recursos humanos qualificados tem levado as 
organizações a redefinir a sua estratégia em termos da 
preparação e acolhimento de novos colaboradores. Designar 
Tutores para o acolhimento e training on-the-job de novos 
colaboradores tem-se revelado fundamental, sendo uma 
prática cada vez mais comum nas organizações.

A intervenção dos Tutores assume, de igual forma, um papel 
fundamental no acolhimento de estagiários durante a sua 
formação prática em contexto de trabalho. É durante este 
período que têm a seu cargo a responsabilidade de transferir 
conhecimentos para os estagiários, proporcionando-lhes desta 
forma a possibilidade  de aumentar as suas competências, 
contactar com a realidade organizacional das empresas e 
potenciar o seu crescimento profissional e sua 
empregabilidade.

Neste sentido, torna-se imperativo que as organizações 
reconheçam a importância de promover nos Tutores as 
competências base que lhes permitam acolher o tutorando, por 
um lado, criando o seu envolvimentos e compromisso com os 
valores e cultura organizacionais, por outro, conferindo-lhe os 
necessários conhecimentos ao nível do posto de trabalho.

15h00

15h05

15h50

16h00

Abertura Institucional
Direção Geral

Mesa Redonda: Tutoria de Qualidade:                              
A sua importância para o acolhimento de 
estagiários e de novos colaboradores

2ª Edição dos “Prémios ATEC” - Enquadramento
Direção de Formação

Cerimónia de Entrega de Prémios ATEC

 Porto d’Honra e Momento de Networking16h40

Nesta conferência sobre Tutoria de Qualidade, vamos 
debater a relevância do papel do Tutor e a importância de 
dotar estes profissionais com técnicas e comportamentos 
facilitadores da aprendizagem e da motivação dos 
tutorandos.
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2ª EDIÇÃO PRÉMIOS ATEC
CERIMÓNIA DE ENTREGA DE PRÉMIOS

No âmbito da Feira Empresarial e inserida na Conferência “Tutoria de Qualidade”, vamos proceder a uma Cerimónia de 
Entrega de Prémios ATEC. Os Prémios ATEC visam essencialmente distinguir um conjunto de pessoas e organizações que têm 
desempenhado um papel fulcral no processo de inserção profissional dos formandos ATEC.

Os Prémios ATEC abrangem as seguintes dimensões:

• Prémio Estagiário ATEC
• Prémio Tutoria de Excelência
• Prémio Mérito Empresarial na Promoção de Competências Profissionais
• Prémio Promoção do Emprego
• Prémio Parceiro ATEC
• Prémio Carreira

A entrega dos prémios obedece a um conjunto de parâmetros previamente definidos, e que podem ser consultados no 
Regulamento Específico. Recorde-se que a ATEC conta anualmente com cerca de 400 empresas parceiras a nível nacional 
para o acolhimento de estágios curriculares. Em 2022 foram colocados um total de 1258* formandos em Formação Prática 
em Contexto de Trabalho (estágio). 

*Número total de formandos do conjunto das ações a decorrer em Palmela, Matosinhos, Cascais e São João da Madeira.




