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Os Congressos Internacionais de Formação para o Trabalho desenrolam-se há já duas décadas e 
resultaram do trabalho conjunto de uma virtuosa parceria entre os serviços públicos de emprego 
e formação do Norte de Portugal e Galiza (IEFP e Junta da Galiza) e Universidades (Porto e de 
Santiago de Compostela).

Os vinte e um congressos de formação para o trabalho, realizados entre 1999 e 2019, evidenciaram 
sempre o dinamismo de uma comunidade de partilha e reflexão acerca de temáticas polifacetadas 
que a cada momento organizam, de modo instável, a formação, o trabalho e a orientação.

Este persistente (hoje dir-se-ia “resiliente”) projeto foi subitamente interrompido pela pandemia 
COVID, num momento em que o XXII Congresso estava já estabilizado em torno do sugestivo tema 
“Tempos Modernos! Que aprendizagens para os novos contextos industriais?”

O confronto com o vazio e o afastamento dos nossos lugares de trabalho, obrigou-nos a encontrar 
novos “sítios” e a reconstruir modos de funcionamento do quotidiano profissional, na partilha de 
alguns dos seus melhores descritores: empatia, solidariedade e confiança. A urgência dessa pressa 
iluminou a (re)descoberta de múltiplas formas de comunicar e trabalhar que tentaram reproduzir a 
insubstituível mediação humana. 

Hoje, face à ampla gama de questões e desafios que se colocam aos sistemas de formação para o 
trabalho, é essencial reler este conceito no tempo em que (e como) estamos.

A proposta do 22º Congresso Internacional de Formação para o Trabalho - Norte de Portugal/Galiza 
foca-se precisamente na (re)leitura deste momento de (des)continuidades: como nos (re)situamos 
face ás novas faces do trabalho, da formação e da orientação.

Que modo(s) de trabalho emergiram inopinadamente neste período (ainda) pandémico? 
Quais os que permanecerão e de que forma alterarão os nossos modelos de relações de 
trabalho? Qual o potencial transformador das mudanças em curso para criar trabalho(s) nas 
novas economias – verde, digital, dos cuidados? E qual o tempo e lugar para agendas de 
trabalho digno e com direitos?

Se a formação é sempre a solução, qual é então a questão? De que forma a formação para 
(este) trabalho se ajustará e/ou contribuirá para um novo modo/modelo de aprendizagens? 
Que competências se tornaram (agora) essenciais? Será este o tempo da preparatividade, 
autorregulação, pensamento crítico, resolução de problemas, resiliência e comunicação

E que modalidades inovadoras de apoio e orientação ao longo da vida estão a emergir? Este 
é o tempo da complexa dinâmica combinatória de serviços de orientação e media social 
e/ou mediação da confiança estabelecida com os profissionais de orientação? Estamos 
no tempo de serviços orientação online, mobilizando as omnipresentes tecnologias, 
aceleradoras no acesso a meios de informação sobre ofertas formativas, embebidas na 
multiplicidade de canais de comunicação?

O Congresso procurará congregar novamente esta comunidade para os tempos que vivemos, no 
que tem de continuidade, mas também de inevitável quebra ou rotura.
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PROGRAMA DE TRABALHO 

22 de setembro — quinta-feira

09h30  RECEÇÃO AOS PARTICIPANTES

10h00  CERIMÓNIA DE ABERTURA DO CONGRESSO

10h30/11h30 CONFERÊNCIA INAUGURAL

12h00  ALMOÇO (livre)

14h00/16h30 MESAS REDONDAS

1.  DESCONTINUIDADES NO TRABALHO 

2.  DESCONTINUIDADES NA FORMAÇÃO 

3.  DESCONTINUIDADES NA ORIENTAÇÃO

Apresentação das conclusões pelos Relatores das Mesas Redondas

15h30/17h00 APRESENTAÇÃO DE COMUNICAÇÕES LIVRES

23 de setembro — sexta-feira

09h00/10h45 MESA REDONDA

 “A FORMAÇÃO E A ORIENTAÇÃO NA CONSTRUÇÃO DE COMUNIDADES INTERSUBJETIVAS”

10h45  COFFEE BREAK

11h00  CONFERÊNCIA FINAL

12h00  SESSÃO ENCERRAMENTO DO CONGRESSO 

12h45         ALMOÇO (Livre)

14h30   VISITA ÀS MURALHAS DE VALENÇA

Auditório da Escola Superior de Ciências Empresariais – IPVC

Auditório da Escola Superior de Ciências Empresariais – IPVC

Agrupamento de Escolas Muralhas do Minho
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COMUNICAÇÕES E PÓSTERES 

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, inclua 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 notifica-
dos, 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 apre-
sentação 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 publi-
cados no Livro de Atas do Congresso.

Temas para as comunicações que serão agrupadas em 3 grupos:

Descontinuidades no Trabalho, Descontinuidades na Formação, Descontinuidades na Orientação

Que modo(s) de trabalho emergiram inopinadamente neste período?

Quais os que permanecerão e de que forma alterarão os nossos modelos de relações de trabalho? 
Qual o potencial transformador das mudanças em curso para criar trabalho(s) nas novas economi-
as – verde, digital, dos cuidados?

Qual o tempo e lugar para agendas de trabalho digno e com direitos?

Se a formação é sempre a solução, qual é então a questão?

De que forma a formação para (este) trabalho se ajustará e/ou contribuirá para um novo modo/
modelo de aprendizagens?

Que competências se tornaram essenciais? 

Preparatividade, autorregulação, pensamento crítico, resolução de problemas, resiliência e comu-
nicação?

Modalidades inovadoras de apoio e orientação ao longo da vida estão a emergir? 

Serviços de orientação e media social e/ou mediação da confiança estabelecida com os profissio-
nais de orientação?

Serviços orientação online, mobilizando as omnipresentes tecnologias, embebidas na multiplici-
dade de canais de comunicação?
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Os resumos das comunicações podem ser enviados: 

     por E-mail, através do endereço: 22congresso@iefp.pt

Os pósteres por correio, para o secretariado do congresso: 

Delegação Regional do Norte - IEFP

Rua Engº Ezequiel Campos, 488, 4149 - 004 PORTO

PRAZO LIMITE: 

Os autores das comunicações e pósteres devem ter em atenção os seguintes prazos:

Receção das Propostas de Comunicação/Pósteres: 2 de setembro 

Notificação de Aceitação: 12 de setembro  

Receção da versão final: 19 de setembro  

ACESSOS:

Auditório da Escola Superior de Ciências Empresariais

Av. Pinto da Mota, 4930-600 Valença

Telefone: 258 809679

Coordenadas GPS: 42.031851,-8.632929

Agrupamento de Escolas Muralhas do Minho

Av. da Juventude, 4930-124 Valença

Telefone: 251 809760

Coordenadas GPS: 42.02921,-8.63933



A inscrição no Congresso é gratuita mas obrigatória.

As inscrições são aceites por ordem de chegada, até ao número máximo de participantes 
permitidos no espaço do Congresso (170).

O almoço é livre. Nas imediações da Escola Superior de Ciências Empresariais/IPVC existe oferta a nível 
de restauração.

O Programa Cultural, do  dia 23 de setembro, é opcional mas com inscrição obrigatória. Deve colocar uma 
cruz no quadrado seguinte, caso pretenda inscrever-se

Inscrição:
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Nome:

Endereço:

Código Postal:         - Localidade:

Telefone: E-mail:

Entidade:

Título:

Apresenta Comunicação:

Remeter para E-mail: 22congresso@iefp.pt ou anabela.dias@iefp.pt

Assiste ao Congresso com comunicação

Só apresenta comunicação


	Nome: 
	Endereço: 
	Entidade: 
	CP: 4455
	CP1: 224
	Localidade: 
	Telef: 
	E-mail: 
	Título: 
	Check Box1: Off
	Visto 1: Off
	Visto 2: Off


