
	   	  

	   	   	   	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	   	  	    
 
11h30 – Receção Secretária de Estado da Ciência, Leonor Parreira 
Presidente do IPCA, Professor Doutor João Carvalho 
Diretor da Escola Superior de Tecnologia do IPCA, Professor Doutor Nuno Rodrigues 
Visita acompanhada aos laboratórios do Centro de Investigação e Desenvolvimento de Jogos Digitais, 
Campus do IPCA 
 
13h00 –  Almoço no Campus do IPCA (espaço reservado junto cantina)  
Cerca de 25 pessoas (órgãos do IPCA, Responsáveis dos Laboratórios do Centro Investigação e 
Desenvolvimento de Jogos Digitais e Organização Jobshop) 
 
14h00 – DIGARC – entrada 
RECEÇÃO Empresas (JobShop e Comité Consultivo); alunos e ex-alunos; professores do IPCA; comunidade 
 
14h30 > 15h30 AUDITÓRIO 
SESSÃO DE ABERTURA da 1.ª JobshopEST’15  
Mesa redonda: “Investigação Científica ao Serviço do Crescimento Económico de Portugal” 
Presidente do IPCA, Professor Doutor João Carvalho;  
Diretor da EST, Professor Doutor Nuno Rodrigues; 
Secretária de Estado da Ciência, Professora Doutora Maria Leonor Parreira; 
Dr. Alberto Figueiredo,  fundador e proprietário da empresa IMPETUS.  
Assinatura de protocolos de estágio. 
 
15:30 > 18:00 DIGARC – corredor principal 
JOBSHOP’15 EST 
 
15H30 > 17:00 PALESTRAS e WORKSHOPS em simuntâneo (Informações abaixo) 

 

17:00 > 17:30   
COFFEE BREAK – DIGARC exterior 

17:30 > 18:30 AUDITÓRIO 
PALESTRA “Dar ao Pedal” – Professor Doutor Jorge Sequeira 
18:30 > 19:30 AUDITÓRIO 
SUNSET – DIGARC exterior 

 
 
 

 

 
15:30 > 17:00   
PALESTRAS:  
AUDITÓRIO  
(apresentação das 
empresas - 5 minutos) 
 
OutSystems; 
AMI, Tecnologias para 
Transportes; 
Bosch CarMultimédia; 
Portugal; 
Waveform; 
Creative Systems; 
KeepSolutions; 
Xpand-IT;  
BOLD; 
VXLAB; 
Balanças Marques; 
Multivector; 

 
15H30 > 17:00 

WORKSHOPS 
SALA REUNIÕES 1 
 
 
 
15:30 Marketing pessoal: 
quando a marca és tu! – 
Alexandra Malheiro, IPCA 
 
 
 
 
16:00 Falar em público: 
vence o medo e passa a 
mensagem! – Pedro Bessa, 
IPCA 
 
 
16:30 Como elaborar um 
Curriculum Vitae? – Ricardo 
Simões, IPCA 
 

 
15H30 > 17:00 

WORKSHOPS 
SALA REUNIÕES 2 
 
 
 
15:30 Criatividade, trabalho 
e valor - estratégias para 
definição de orçamento em 
design – Jorge Pereira, 
IPCA 
 
16:00 Do projeto à 
produção: Industrializar 
uma Ideia – Eduardo Pinto, 
Forma 3D 
 
16:30 Portfólio nas Áreas 
Criativas – Marta Oliveira, 
Creative Lemons 

 
15H30 > 17:00 

WORKSHOPS 
SALA CHROMA KEY  
 
 
 
15:30 Behind the scenes at 
Pixelmatters – João Saraiva, 
Pixelmatters 
 
 
 
 
16:00 Como elaborar uma 
apresentação gráfica 
functional e persuasiva? – 
Cláudio Ferreira, IPCA 
 
 
16:30  Empreendedorismo, 
Estratégia e Orientação: o 
caso Astrolábio. Adriano 
Fidalgo, Astrolábio 

 
15H30 > 17:00 

WORKSHOPS 
SALA LABORATÓRIO 
DE JOGOS  
 
 
15:30  What the market is 
looking for? 
José Antonio Jiménez, 
Susanna Mettomaki,  
Eurasmus, International Spain 
Recruitment 
 
16:00 Accenture Careers 
Presentation – Ana Paula 
Arsénio, Accenture 
  
 
 
16:30 Crossplatform mobile 
development nativo e em C# 
& .NET? É possível com 
Xamarin 
Alison Fernandes, Xpand-IT 
 



15H30 > 17:00 

WORKSHOPS 
SALA REUNIÕES 1 

15:30 
SALA 
REUNIÕES 1 
 

Título:  
Marketing pessoal: quando a marca és tu! 
 
Descrição/objetivo:  
Sensibilizar os participantes para a importância de desenvolverem o 
seu próprio plano de marketing pessoal. O workshop pretende dar 
dicas e sugestões sobre a forma como a nossa imagem e marca 
pessoal podem ajudar-nos a promover o nosso “eu”.  
 
Breve biografia do formador:  
Alexandra Malheiro, licenciada e mestre em Gestão de Empresas e 
Doutorada em Marketing e Estratégia, desde 2012, pela Universidade 
do Minho. Docente do IPCA nas áreas do Marketing e da Estratégia, 
áreas pelas quais se interessa e em que desenvolve a sua 
investigação. 
 
Público alvo:  
Todos são bem vindos! 
 
Duração:  
20 minutos 
 

 

16:00 
SALA 
REUNIÕES 1 
 

Título:  
Falar em público: vence o medo e passa a mensagem! 
Descrição/objetivo:  
Falar em público é um dos maiores medos para a maioria das pessoas. 
Este workshop responde a três questões fundamentais: por que nos 
sentimos nervosos quando temos de falar em público? que estratégias 
utilizar para combater a ansiedade? como podemos ser eficazes na 
comunicação oral? 
 
Breve biografia do formador:  
Pedro Bessa é assessor de Comunicação e Psicólogo. É Mestre em 
Neuropsicologia Clínica e foi jornalista durante 18 anos. Trabalhou em 
vários jornais, na Rádio Comercial e na RTP. 
 
Público alvo:  
Todos são bem vindos! 
 
Duração:  
30 minutos 
 

 
 

16:30 
SALA 
REUNIÕES 1 
 

Título:  
Como elaborar um Curriculum Vitae 
 
Descrição/objetivo:  
O objectivo desta workshop é abordar as características importantes e 
também os aspetos a evitar no CV, de modo a que este transmita uma 
imagem sóbria e professional a potenciais empregadores.  
 
Breve biografia do formador:  
Ricardo Simões é Professor Coordenador com Agregação, tendo 
experiência como docente do ensino superior desde 1998. Doutorou‐
se nos Estados Unidos da América em 2003. Já liderou com sucesso 
vários projetos de investigação, a maior parte em parceria com 
empresas. 
 
Público alvo:  
Alunos finalistas 
 
Duração: 30 minutos 
 
 
 
 

 
 

 



15H30 > 17:00 

WORKSHOPS 
SALA REUNIÕES 2 
 
15:30 
SALA:   
SALA 
REUNIÕES 2 
 

Título:  
Criatividade, trabalho e valor - estratégias para definição de 
orçamento em design. 
 
Descrição/objetivo:  
Workshop de discussão sobre estratégias para definição de orçamento 
em design, reconhecendo que o seu valor simbólico tem de aportar 
valor e sustentabilidade à atividade professional. 
 
Breve biografia do formador:  
Jorge Brandão Pereira, designer de comunicação, docente e 
investigador. Sempre à procura de uma solução para gerir melhor o 
tempo sempre escasso. 
 
Público alvo:  
participantes ligados à área do design ou outras atividades criativas. 
 
Duração:  
25 minutos 
 

 
 
 
 
 

16:00 
SALA 
REUNIÕES 2 
 

 
 
 
 

 
 
Título: 
Do projeto à produção: Industrializar uma Ideia. 
 
Descrição/objetivo:  
Técnicas oficinais em termoformagem para design de produto e 
soluções para as dificuldades de ligação entre criatividade projetual e a 
sua produção. Foco nos plásticos e na termoformagem. 
 
Breve biografia do formador:  
Eduardo Pinto, 45 anos, Diretor de produção. Formação técnico 
profissional em projecto mecânico. 25 Anos na indústria, com 
participação em centenas de projetos, entre os quais: Máquinas para 
madeira (Mida); Contadores eléctrico e de Água (Reguladora / 
Schlumberger); Equipamentos electrónicos de medição temperaturas e 
PH (Hanna Instruments); Ferramentas de corte e moldes de Injecção 
(Azevedos Ferramentas) 
 
Forma3D plásticos e montagens Lda.: fundação e desenvolvimento da 
empresa. 
 
Duração:  30 minutos 
 

 



16:30 
SALA 
REUNIÕES 2 
 

 

 
Título: Portfólio nas Áreas Criativas. 
 
Descrição/objetivo:  
Cada vez mais o mercado do trabalho se torna mais exigente no 
recrutamento nas áreas criativas, e para que te possas destacar tens 
que mostrar que tens boas competências técnicas, criatividade e que te 
destacas dos outros. Um simples CV não é suficiente e a melhor forma 
de te apresentares às empresas é com um portfólio curto, directo e 
bastante criativo. Este workshop irá dar-te algumas dicas essenciais do 
que ter em atenção quando criares o teu portfólio. 
 
Breve biografia do formador:  
Marta Oliveira, de 25 anos é Miss Lemon. Desde cedo percebeu que o 
seu caminho passaria pelas artes pois um dos seus maiores 
passatempos era o desenho. Desde a adolescência que teve um 
contacto forte com a fotografia. Ingressou na Licenciatura de Design 
Gráfico pelo IPCA e aí teve contacto com áreas complementares como 
tipografia, ilustração, video e outros. A publicidade, especificamente os 
spots de TV sempre a fascinaram e depois de realizer alguns vídeos 
académicos na técnica de stopmotion a curiosidade e vontade de 
explorar a área do vídeo aumentou. Foi assim que em 2011 juntamente 
com o Daniel Martins fundou a Creative Lemons, uma empresa de 
produção audiovisual que trabalha nas áreas do vídeo, design e web. 
 
Público alvo:  
Todos a quem esta formação fizer sentido. 
 
Material necessário: 
Portfólio [caso o tenha], computador e trabalhos. 
 
Duração:  
30 minutos 
 

 
 
 

 
15H30 > 17:00 

WORKSHOPS  
SALA CHROMA KEY  
 

 

 
15:30>16:00 
SALA 
CHROMA 
KEY  

 

 
Título:  
Behind the scenes at Pixelmatters 
 
Descrição/objetivo:  
The process of taking a project from the concept to the product. 
 
Breve biografia do formador:  
Luís Monteiro, 23, BSc in New Communication Technologies, Porto: 
I'm a thinker and a perfectionist. I have a great passion for pixels and I 
believe in great user experience and beautiful interfaces. I love to 
create gorgeous things. 
 
João Saraiva, 24, MSc in Design and Multimedia, Coimbra: 
I’m a designer and web developer. I like to see myself as a very social 
guy,always available to discuss new projects or simply grab a coffee. 
 
Duração: 20 minutos + 5 minutos para questões 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 



16:00>16:30 
SALA 
CHROMA 
KEY  

 

Título: 
Como elaborar uma apresentação gráfica funcional e 
persuasiva? 
 
Descrição/objetivo 
Esta workshop tem por objectivo apresentar soluções e 
recomendações para a elaboração de apresentações gráficas. 
Comunicar de forma persuasiva produtos ou ideias de forma gráfica. 
 
Breve biografia do formador: 
Cláudio ferreira, Mestre em Arte Multimédia. Investigador em 
Comunicação. Tem centrado o seu trabalho  na investigação em 
infografia - Informação gráfica. Procura construir uma sintaxe da 
linguagem gráfica aplicada aos meios de comunicação. 
 
Público alvo: 
Jovens licenciados em tecnologia, design industrial, design gráfico 
 
Número máximo de alunos: 15 
 
Duração: 
30 minutos 
 

 

16:30>17:00 
SALA 
CHROMA 
KEY  

 

Título:  Empreendedorismo, Estratégia e Orientação: o caso 
Astrolábio. Adriano Fidalgo. 
 
Descrição/objetivo: 

Num contexto Global de “todos iguais e todos diferentes” a 
diferenciação é estimulada e premiada pelo mercado, a Astrolábio 
assume o seu posicionamento sobre a égide da Inovação e 
Meritocracia em que as competências dos seus Consultores Séniores 
visam responder às necessidades atuais do mundo empresarial através 
do design de Soluções e Recomendações para a implementação 
célere de Estratégias e Planos de Ação de sucesso. 
 

Breve biografia do formador:  

Jorge García-Riego is one of the new generation promises of branding. 
His business degree together with his passion for design culture, took 
him to found his own firm “VXLAB Branding & Design Direction” at his 
early 22 years. Which specializes in raising their clients business results 
by incorporating design as a key value in their company cores. Along 
thesears of growth, he has collaborated in some of the most success  

 

 

15H30 > 17:00 

WORKSHOPS  
SALA LABORATÓRIO DE JOGOS  

 
15:30>16:00 
SALA 
LABORATÓR
IO DE 
JOGOS  

Spain Internship / Eurasmus – apresentação em espanhol 
 
Título: What the market is looking for? 
 
Descrição/Objetivo 
The labor market is demanding and search, more and more qualified 
and distinguished with extensive technical knowledge. 
 In this scenario, are missing candidates prepared to fill vacant 
positions, even with people looking for work 
 
José Antonio Jiménez 
Co-founder of Spain Internship and Eurasmus.com 
Fundador de Spain Internship y Eurasmus, dos empresas de movilidad 
en Europa. Experto en programas de movilidad, soy un producto de 
uno de ellos tras haber vivido una experiencia en el extranjero fundar 
mi empresa en Holanda y después desarrollarla en mi propio país. 
 
Susanna Mettomaki 
CRM Director Spain Internship 
Co fundadora de Spain Internship, gestiona en la actualidad más de 
1200 programas de prácticas todos los años. Dará una visión general 
de los programas existentes, centrándose en el ámbito del turismo.  
 
 
 

 



 
AUDITÓRIO (após terminar os workshops) 
17h30_ “Dar ao Pedal”, palestra do Professor Doutor Jorge Sequeira 
 
Esta palestra foca essencialmente as causas e as condutas manifestadas pelas pessoas mais 
proativas, que acreditam em si próprias e que arriscam na construção de projetos inovadores que 
irão alicerçar as suas carreiras. O que está na base do empreendedorismo?... Como suscitar maior 
poder de iniciativa?... Esta palestra esclarecerá estas e outras dúvidas, identificando as principais 
soft skills propulsoras duma ação orientada para resultados de exceção. 
 

 
 
 

EQUIPA: 
Nuno Rodrigues, Suzana Dias; Miguel Terroso; Mariana Carvalho; José Brito; João Carlos Silva Filipe Vilas-Boas; Catarina Mendes; Tiago Costa;  

                       
  

 
16:00>16:30 
SALA 
LABORATÓR
IO DE 
JOGOS  

 
Título:  
Accenture Careers Presentation 
 
Breve biografia do formador:  
Ana Paula Arsénio 
Recruiting Specialist for Techonology Profiles 
 
Duração:  30 minutos 

 

 
16:30>17:00 
SALA 
LABORATÓR
IO DE 
JOGOS  

 
Título:  
Crossplatform mobile development nativo e em C# & .NET? 
É possível com Xamarin 
 
Descrição/objetivo:  
Introdução a desenvolvimento crosspladorm com a tecnologia Xamarin. 
 
Breve biografia do formador:  
Alison Fernandes, ex-aluno do IPCA licenciado em EDJD focado em 
tecnologias Microsoft, tendo sido MS Student Partner durante o seu 
percurso academic e posteriormente cerficado como MCSD. 
Atualmente é developer na Xpand-IT onde tem desenvolvido projetos 
em várias vertentes desde mobile apps e UI/UX Testing a soluções 
desenvolvidas à medida para fazer face a desafios dos clients com 
quem trabalha. 
 
Duração:  30 minutos 
 

 


