
Programa 

1 de março 

10h00 - 12h30 | A Empresa, projeto promovido pela JAPortugal e adotado no programa 

educativo municipal Porto de Futuro, consiste na criação e gestão de uma miniempresa, ao 

longo de um ano letivo e em contexto de sala de aula, por equipas de alunos do ensino 

secundário, com a assessoria do professor e de um voluntário das empresas parceiras. Ao 

longo do ano letivo, as miniempresas com maior potencial vão sendo selecionadas para 

participar e competir em Feiras regionais, sendo as mais consolidadas apuradas para uma 

Feira nacional onde é escolhida a representante na Feira europeia. Pelo 4º ano consecutivo foi 

decidido realizar uma Feira exclusiva para as miniempresas PdF, para que os alunos tenham a 

possibilidade de apresentar publicamente o resultado do seu trabalho, competir entre si, 

aprender em conjunto e preparar-se para as competições oficias da JAPortugal. A Qualifica 

veio a revelar-se o palco ideal para a realização desta Feira. Estarão presentes 7 equipas de 4 

escolas secundárias. 

 

14h00 – 18h00 | A Cidade das Profissões, estará presente na Qualifica, para dar a conhecer 

os seus serviços relacionados com Formação, Empregabilidade, Empreendedorismo e 

Competências-chave essenciais ao mercado de trabalho (“Se tem dúvidas sobre o seu 

currículo, está à procura de emprego ou formação, visite-nos no stand Porto. e esclareça as 

suas dúvidas com os nossos consultores! Aproveite, ainda, para ficar a conhecer a agenda 

mensal de atividades gratuitas da Cidade das Profissões”). 

 

14h00 – 16h00 |Agrupamento de Escolas Alexandre Herculano - Divulgação da oferta 

formativa do Agrupamento: - Cursos Cientifico-Humanísticos | - Curso Profissional de Turismo | 

- Escola de Referência Bilingue para Alunos Surdos | - Prémio Óscar Romero.  

 

16h00 – 18h00 | Escola Artística Soares dos Reis - Divulgação da Oferta Educativa da 

Escola, sessão de esclarecimento pelo grupo Divulga. Entrega de folhetos e brindes. 

Apresentação de alguns trabalhos realizados pelas várias ofertas formativas da escola. 

(Cerâmica, Ourivesaria, Realização Plástica do Espetáculo, Pintura decorativa e Têxteis). 

Demonstração de exercícios simples de serragem entre outras atividades. 

 

 

 

 

 

 

  



2 de março 

10h00 - 12h30 | Agrupamento de Escolas Leonardo Coimbra Filho - Demonstrações do 

serviço de mesa mise-en-place e do serviço de bar com batidos de fruta e de 

cozinha/pastelaria com serviço de entradas e canapés; Apresentação de vídeos com registos 

de serviços de catering efetuados pelos alunos, em vários locais, por ocasião de diversos 

eventos, e dos almoços pedagógicos preparados no restaurante pedagógico, nas instalações 

da escola. Divulgação da Oferta Formativa do AE. Entrega de brindes e flyers.  

 

14h00 – 18h00 | A Cidade das Profissões, estará presente na Qualifica, para dar a conhecer 

os seus serviços relacionados com Formação, Empregabilidade, Empreendedorismo e 

Competências-chave essenciais ao mercado de trabalho (“Se tem dúvidas sobre o seu 

currículo, está à procura de emprego ou formação, visite-nos no stand Porto. e esclareça as 

suas dúvidas com os nossos consultores! Aproveite, ainda, para ficar a conhecer a agenda 

mensal de atividades gratuitas da Cidade das Profissões”). 

 

14h00 – 16h00 | Agrupamento de Escolas do Cerco - Orquestra Orff, testemunhos de alunos 

em áudio e vídeo, ensino profissional e divulgação da oferta educativa. Entrega de folhetos e 

flyers. 

 

16h00-17h00 | UDREAM: Campanha SOS - consiste na distribuição de checklists 

acompanhadas também por um diálogo informal que se espera que os estudantes interessados 

estejam abertos a ter. Assim, serão checklists de acesso ao ensino superior que conterão 

diversos pontos que os ajudarão nesta etapa, que é vista com algum receio pelos mesmos, os 

exames nacionais e tudo o que envolve o ingresso ao ensino superior, de forma a brincar um 

pouco com a situação e ajudar a perceber um pouco, o que é isto a que chamam “estudante 

universitário”. Do outro lado da check-list estará agrafado um kit anti-stress que consiste em 

papel de bolinhas para rebentar, como forma de dizer, de uma forma divertida, “relaxa tudo vai 

correr bem”. 

 

16h30 – 17h00 |Conservatório Musica do Porto (2 atuações) - Duo de Flautas - Clara 

Marinho e Miguel Granja - da classe de Flauta Transversal da Professora Daniela Anjo. 

 

 

 

 

 

 
 

  



3 de março 

10h - 12h30 | Agrupamento de Escolas Fontes Pereira de Melo – Produção de reportagem 

sobre os 4 dias da Qualifica 2018. Divulgação do Ensino profissional e da oferta educativa. 

Entrega de folhetos e flyers. 

 

11h30 – 11h50 | Conservatório Musica do Porto (2 atuações) - Quarteto de saxofones - 

Sara Pais (Saxofone Soprano), Margarida Ferreira (Saxofone Alto), Diogo Dias (Saxofone 

Tenor) e Gonçalo Silva (Saxofone Barítono) - da classe da Professora Isabel Anjo. 

 

15h00 – 17h00 |Associação Académica da Faculdade de Ciências da Nutrição e 

Alimentação da Universidade do Porto (AEFCNAUP) / Projeto Seja Mais Saudável. - Com 

o objetivo de alertar a população da cidade do Porto, em especial os mais jovens, para as boas 

práticas alimentares e para a adoção de um estilo de vida saudável, o GJ convidou a 

AEFCNAUP a participar na Feira Qualifica 2018. Serão assim dinamizados no stand 

institucional da CMP, rastreios nutricionais, utilizando os boletins para rastreios de saúde 

concebidos no âmbito do Projeto “Seja Mais Saudável”, fruto da parceria estabelecida entre a 

AEFCNAUP, a Câmara Municipal do Porto e a Federação Académica do Porto. 

 

16h00 – 18h00 | Dates à moda do Porto | Sala de estar - Sala de ser - Sala de ficar - Estes 

Dates à moda do Porto tornarão o stand num simulacro em pequena escala do que a cidade 

pode ser para quem chega e se vê tentado a ficar: como se a cidade fosse uma casa, e os 

seus espaços de encontro a sala de estar.  

Fazer das Tripas Conexão - Como quem inicia o processo de construir o seu CV, ou portfolio 
presente e futuro, este jogo que se serve de pequenas cartolinas coloridas, incita a 
construirmos juntos um puzzle de interesses, de espaços e de pessoas. 
A partir das perguntas: 

“O que gosto de fazer? O que gostaria de Fazer? 

Onde seria bom fazê-lo? E com quem gostaria de fazê-lo?” Este colorido e simples exercício 

materializa e torna visível a ideia de potencialidade e possibilidade. Como um work in progress, 

este material vai sendo afixado ao longo dos dois dias, como forma de criar um pequeno mapa 

das inclinações, motivações, desejos e sentidos da conjunção entre quem vem e o que a 

cidade tem já para oferecer e pode vir a oferecer. 

Tecnologia de ponta - (Oferta de lápis com esta inscrição) - Numa era em que boa parte do 
crescimento económico ligado ao ensino passa pela indústria das tecnologias, alertar de forma 
humorística e generosa para o que significa verdadeiramente uma ideia futura de tecnologia, é 
uma boa forma de reforçar uma mensagem mais ampla, humana e progressista de cidade, e 
de mundo. 
Assim, oferecer uma recordação de um encontro que leva em si este apelo poético a uma 

conexão entre a mão humana no seu gesto mais simples (o de escrever com o lápis) e a mais 

sofisticada das ideias (o futuro altamente tecnológico) fecha com chave de ouro o momento de 

Dates à moda do Porto, com o símbolo de um espectro de qualidades que representa o que a 

cidade do Porto é: Tradição e futuro num mesmo gesto. 

 

 

 

  



4 de março 

 

10h00 - 12h30 | Ecoclubes: Jogo Interativo (confirmar) 

A Organização para a Promoção dos Ecoclubes (OPE) são espaços de participação juvenil, 

liderados pelos próprios jovens, e que tem por objeto social a promoção e divulgação dos 

Ecoclubes em Portugal. Este objeto visa contribuir para ajudar os indivíduos e grupos sociais a 

adquirir, entre os valores sociais, sentimentos de amizade e interesse pelo ambiente que lhe 

sirvam de ferramentas para participar ativamente na sua proteção e melhoramento. Assim, 

através de campanhas de sensibilização procuram envolver os seus vizinhos na 

implementação de propostas que promovam a sustentabilidade. Neste contexto, propõem-se a 

realizar um jogo interativo sobre o ambiente, onde devem participar cerca de 20 px.  

 

13h30 – 14h00 | Associação Juvenil Transformers: Show Project - O Movimento 

Transformers é um movimento nacional de voluntariado recomendado pelo Secretário de 

Estado da Juventude e do Desporto que tem como missão aumentar o envolvimento das 

pessoas nas suas comunidades através daquilo que as pessoas mais gostam de fazer. 

Em traços simples têm mentores voluntários que dão aulas semanais de diferentes talentos 

(culinária, futebol, kickboxing, remo, surf, expressão musical, teatro, meditação, fotografia, etc) 

a grupos de aprendizes, essencialmente crianças e jovens em risco e seniores isolados. Esses 

grupos de aprendizes, ao longo do ano, devem identificar um problema social e resolver esse 

problema através da atividade que receberam (payback). Existem desde 2010, têm sede 

no Porto e estão a atuar em 22 cidades do nosso país com 350 aprendizes. 

No dia 4 de março, pelas 13h30, o Movimento Transformers marcará presença na Feira 

Qualifica, fazendo uma apresentação oral do seu trabalho, convidando os participantes para se 

juntarem para um energizer (dinâmica de grupo), assim como para tirarem todas as dúvidas 

que possam ter quanto a projetos de voluntariado. 

 

15h00 – 15h30 | Atuação da Tuna de Tecnologia de Saúde do Porto (Tuna TS) - A TS 

desenvolveu durante 3 anos um projeto designado de “Contratempo”, em parceria com a 

Associação Nova Aurora na Reabilitação e Reintegração Psicossocial (ANARP) e o Laboratório 

de Reabilitação Psicossocial da ESTSP/FPCEUP, visando a produção e utilização da música, 

como ferramenta no combate ao estigma relativamente às pessoas com problemas de saúde 

mental. O projeto consistiu no desenvolvimento de sessões de exploração e criação musical 

em que elementos da ACRTTS e pessoas com problemas de saúde mental trabalharam 

sinergicamente no mesmo espaço criativo, com o objetivo de conceber peças musicais 

destinadas ao combate dos estereótipos e preconceitos relacionados com a doença mental. 

Neste momento, o projeto “Contratempo” encontra-se em fase de avaliação, o que 

impossibilitará a sua participação na Feira Qualifica, mas estará presente a mentora do 

mesmo, a Tuna TS, que nos presenteará com algumas músicas do seu vasto reportório. 

16h00 – 18h00 | Dates à moda do Porto |Sala de estar - Sala de ser - Sala de ficar - Estes 

Dates à moda do Porto tornarão o stand num simulacro em pequena escala do que a cidade 

pode ser para quem chega e se vê tentado a ficar: como se a cidade fosse uma casa, e os 

seus espaços de encontro a sala de estar.  

 



 
Fazer das Tripas Conexão - Como quem inicia o processo de construir o seu CV, ou portfolio 
presente e futuro, este jogo que se serve de pequenas cartolinas coloridas, incita a 
construirmos juntos um puzzle de interesses, de espaços e de pessoas. 
A partir das perguntas: 

“O que gosto de fazer? O que gostaria de Fazer? 

Onde seria bom fazê-lo? E com quem gostaria de fazê-lo?” Este colorido e simples exercício 

materializa e torna visível a ideia de potencialidade e possibilidade. Como um work in progress, 

este material vai sendo afixado ao longo dos dois dias, como forma de criar um pequeno mapa 

das inclinações, motivações, desejos e sentidos da conjunção entre quem vem e o que a 

cidade tem já para oferecer e pode vir a oferecer. 

 

Tecnologia de ponta - (Oferta de lápis com esta inscrição) - Numa era em que boa parte do 

crescimento económico ligado ao ensino passa pela indústria das tecnologias, alertar de forma 

humorística e generosa para o que significa verdadeiramente uma ideia futura de tecnologia, é 

uma boa forma de reforçar uma mensagem mais ampla, humana e progressista de cidade, e 

de mundo. 

Assim, oferecer uma recordação de um encontro que leva em si este apelo poético a uma 

conexão entre a mão humana no seu gesto mais simples (o de escrever com o lápis) e a mais 

sofisticada das ideias (o futuro altamente tecnológico) fecha com chave de ouro o momento de 

Dates à moda do Porto, com o símbolo de um espectro de qualidades que representa o que a 

cidade do Porto é: Tradição e futuro num mesmo gesto. 

 

16h30 | Encerramento do Qualifica 2018 pela Orquestra Juvenil da Bonjóia - Resulta do 

trabalho desenvolvido no Projeto “Música para Todos”, implementado pela Câmara Municipal 

do Porto em parceria com o Curso de Música Silva Monteiro. Trata-se de um Projeto que 

promove o ensino articulado da música a alunos do 2º e 3º Ciclos do Ensino Básico, de 

Territórios Educativos de Intervenção Prioritária da cidade do Porto, proporcionando aos alunos 

a possibilidade de usufruírem formação no âmbito do ensino especializado da música. 

A Orquestra conta atualmente com cerca de 120 crianças, provenientes do projeto “Música 

para Todos” e de outras escolas da Cidade, e tem demonstrado ser um instrumento de 

sucesso no sentido de dar visibilidade ao processo de aprendizagem no Projeto, projetando os 

seus resultados através de apresentações nacionais e internacionais. 

Ao longo dos anos, os resultados alcançados neste Projeto de inclusão social pela música têm 

demonstrado um impacto social positivo ao nível do sucesso escolar dos participantes e na 

família. 

A estrutura da Orquestra é composta por violinos, violas, violoncelos, flautas transversais, 

saxofones, clarinetes, trompetes, trombones, violetas, oboés e piano. 

São parceiros do Projeto “Música para Todos” o BPI, a BIAL, a Fundação Manuel António da 
Mota e a Fundação Ageas Agir com Coração. 
 

 


