
A 19ª Conferência de Formadores a realizar no dia 23 de abril no Instituto Politécnico de Setúbal, vai marcar 

o arranque de um ano caraterizado por um conjunto de atividades do projeto europeu “LLL-HUB: Creating a 

space for lifelong learning”, conduzido em Portugal pela APG.

Era inevitável escolher o tema “Aprendizagem ao longo da vida” e, por isso, vamos levantar a questão em torno 

da prevalência de “aprender ou formar”.

A palavra “Aprender” não se substitui a “Formar”, antes assume a intencionalidade de focar a ação nas 

questões do aprendente (“learner centered”) e de tornar efetiva a autonomia da aprendizagem nas práticas 

em Portugal. Mas não trará esta abordagem alguma incomodidade aos líderes e agentes de formação?

Duas preocupações vão acompanhar os trabalhos desta conferência. 

A primeira, de dar voz às diferentes gerações sobre as suas experiências de aprendizagens confrontando 

entidades, líderes e agentes de formação com depoimentos recolhidos e presenciais que podem questionar o 

quadro dos caminhos da formação.

A segunda, de garantir um evento dinâmico com muitas participações. A ideia será promover e divulgar 

experiências de metodologias inovadoras apoiadas na “gamification”, proporcionar intervenções avulsas dos 

formadores e participantes, em jeito dos tradicionais speakers de Hyde Park, dar a palavra, primeiro aos 

formadores de hard skills que se confrontam com aprendentes em contexto de não trabalho, e depois olhar 

para casos práticos de aprendizagens ao longo da vida em contexto de trabalho.

Paralelamente – e em inglês porque estarão presentes convidados estrangeiros do projeto europeu – 

decorrerão os trabalhos dos especialistas LLL-HUB. A audiência que pretenda assistir terá oportunidade de 

intervir mas as conclusões destes debates irão a plenário antes da conferência de encerramento. 

Será sem dúvida uma jornada intensa e viva em que teremos oportunidade de registar o que levamos 

(aprendemos?) e o que deixamos (formámos?).

 09h00 Registo e Boas Vindas
 

 09h30 Sessão de abertura  Apresentação do programa Fórum LLL-Hub
 Boguslawa Sardinha, Diretora da ESCE-IPS 

 Mário Ceitil, Vice-presidente da APG

 Luís Botelho, Coordenador da Conferência de Formadores

 Luís Cara d’ Anjo,  Coordenador do Fórum LLL-Hub

 10h00 Mesa redonda  “Quo vadis” formação em Portugal? Respostas ao longo da Vida
 Gonçalo Xufre, Presidente da ANQEP  

 Mário Martins, Administrador do Forma-te

 Domingas Silva, Estudante da ESCE: aprender aos 20…

 Maria José Picado, Reformada: aprender aos 70…

 Testemunhos filmados de pessoas:

   aprender aos 30…  aprender aos 40…  aprender aos 50…  aprender aos 60…

  Moderador: Manuel Peixoto, Membro da Direção da APG

 11h15 Coffee -break
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LLL-Hub Forum (em inglês)

Sessões sem oradores. Mesas em dinâmica 

de grupo entre os especialistas gerando 

diálogo/discussão sistemática. A audiência 

vai ter também oportunidade de intervir.

Moderadores: E telberto Costa e Luís Cara 

d’ Anjo), Membros da Direção da APG

11h30  

National Frameworks for 
Lifelong Learning: Towards flexible 
pathways and comprehensive 
education and training systems

12 h15

Lifelong Learning actors: Taking the 
 jump towards learner-centered 
systems

Auditório

AuditórioConferência de Formadores

11h30 

«Gamification»  Novas Metodologias
Carlos Moreira, Immersis. “Immersive Learning”: 

metodologia de formação experiencial que se apoia na 

“gamification”, na prática em contexto real, na 

tecnologia e outros recursos 

Teresa Louro, Talkin Cafe. Evolução e perspetivas de 

recurso à “gamification”

Moderador: Representante da APF – Associação 

Profissional de Formadores

12h00 

Speaker’s corner (1)

Sessões múltiplas de apresentação de casos, 
projetos, questões relacionadas com a formação e 
aprendizagem que se pretendam ver debatidas, 
preferencialmente controversas, não comerciais, 
apresentadas ao jeito dos tradicionais speaker’s 
corner de Hyde Park (duração até 6 minutos/speaker)

Moderador: Luís Botelho, Membro da Direção da APG 
(1)  Qualquer participante pode inscrever-se para ser “speaker” enviando um 
email para marcia.gonzalez@apg.pt indicando o título e mensagem principal do 
que pretende transmitir. 

Salas
A2.03 e A2.07

 13h00 Almoço

Conferência de Formadores

14h30 

Formar/Aprender em contexto de não 
trabalho. “o que faz falta é...” Palavra aos 
formadores
Ana Machete, Presidente da Universidade Sénior de 

Azeitão

Miguel Figueiredo, Coordenador do projeto 

EduScratch

Marina Costa, Diretora da Escola Profissional do 

Montijo

Moderador: Agostinho Castanheira, Diretor do 

CITEFORMA

15h30 

Formar/Aprender em contexto de trabalho 
Estudo de casos de preocupações de aprendizagem 
ao longo da vida em situações laborais
Sandra Pratas Rodrigues: As práticas formativas do 

Centro de Treino para a Produção da Autoeuropa

Ana Cavaco e Miguel Cachão, Formadores para a área 

agrícola da AVIPE - Associação de Viticultores do 

Concelho de Palmela. Experiências de Formação da 

associação

Moderador: António José Almeida, Presidente do 

Departamento de Comportamento Organizacional e 

Gestão de Recursos Humanos da ESCE, IPS Setubal

LLL-Hub Forum
(em inglês)

14h30  

Lifelong Learning communities: 
Partnerships and shared responsability 

15 h15

Policy recommendations to 
improve the implementation of 
Lifelong Learning

Salas
A2.03 e A2.07

* a confirmar



Informações e inscrições

APG – Sede Nacional

Tel.: 21 358 09 12   

email: global@apg.pt     www.apg.pt

Local de realização
Escola Superior de Ciências Empresariais
Instituto Politécnico de Setúbal

Campus do IPS – Estefanilha

2914 - 503 Setúbal |Portugal

Tel: + 351 265 709 300    www.esce.ips.pt

Transporte
A organização disponibiliza transporte “Lisboa 

– Setúbal – Lisboa”, até ao limite máximo do 

autocarro, com saída da Praça de Espanha, 

junto ao Hotel Açores, às 08h00. 

O regresso será após o encerramento dos 

trabalhos, cerca das 17h30.

Certificado
Após a conferência será enviado 

eletronicamente a todos os participantes 

um certificado de presença.

Condições de Inscrição
A inscrição só será aceite e confirmada após a 

receção da respetiva ficha integralmente 

preenchida acompanhada do pagamento o 

qual poderá ser efetuado por cheque ou 

transferência bancária. Todas as inscrições 

serão confirmadas por escrito.

Cancelamentos
O cancelamento da inscrição deve ser 

comunicado por escrito, não apresentando 

qualquer encargo quando feito até 5 dias 

úteis antes do início da conferência. Após 

esta data o pagamento é obrigatório, 

podendo, no entanto, o participante indicar 

um substituto para a desistência verificada.

* Inclui: participação em todas as sessões, acesso às 
conclusões da conferência e do Fórum LLL-Hub, coffee-breaks e 
transporte.
No momento da inscrição, os estudantes e desempregados 
deverão apresentar comprovativo da sua situação.

Organização Apoio Institucional Parceiros Institucionais Media PartnersApoio

 16h00 Last coffee “o que levo” e “o que deixo” 
  Durante o intervalo, os participantes estão convidados a deixarem uma mensagem em “post-it”

  sobre os painéis colocados para o efeito

 16h30 Sessão plenária Resumo das sessões paralelas 
  Coordenadora:Paula Tomás, Presidente da ANERH – Associação Nacional das Empresas de Recursos 

Humanos

 17h00 Encerramento
  Audrey Frith, Diretora da EUCIS LLL 

  Etelberto Costa, Vice-Presidente da APG

 17h30 Take final

Investimento*

Sócios da APG/ANERH/APF 20,00€ + 23% IVA = 224,604,60€

Estudantes e Desempregados 5,00€ + 23% IVA = 6,156,15€

Não sócios 30,00€ + 23% IVA = 36,9036,90€

Notas
Quem pretenda inscrever-se como sócio da 

APG durante o evento ficará isento da jóia de 

inscrição.

Os participantes que desejem almoçar na 

ESCE poderão fazê-lo pelo preço de 4,50€.

O preço inclui: sopa, prato principal, bebida, 

sobremesa e café.


