
 

 

Nº 177 | 11 de out. de 2013  

Esta semana destacamos: Oficinas de Empregabilidade. Programa de Mentorado na Biotecnologia. Ofertas de emprego e 

outras oportunidades – Estágios suplementares ao currículo Participe nos jogos e eventos. Saiba o que Acontece na 

Católica. Consulte o nosso site!  

Conheça "condições especiais" para alunos da Católica (ex.: ginásios e outros) 

      

Estudantes e Empregabilidade Emprego e outras oportunidades 

Acontece na Católica Católica Editora 

Católica Porto nos media Acontece fora da Católica 

Estudantes e Empregabilidade 

DIRECÇÃO GERAL DO ENSINO SUPERIOR (DGES) - MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E DA CIÊNCIA 

(link http://www.dges.mctes.pt/DGES/pt/Estudantes/Bolsas/EnsinoSuperiorPrivado/CandidaturasOnline/ ) 

 

O prazo de candidatura a estas bolsas terminou no passado dia 30 de setembro de 2013, no entanto o regulamento em 

vigor prevê que a candidatura possa ser submetida: 

 

- Nos 20 dias úteis subsequentes à inscrição, quando esta ocorra após 30 de setembro de 2013; 

- Entre 1 de outubro de 2013 e 31 de maio de 2014, sendo, nesse caso, o eventual valor da bolsa de estudo a atribuir 

proporcional ao valor calculado nos termos do presente regulamento, considerando o período que medeia entre o mês 

seguinte ao da submissão do requerimento e o fim do período letivo  

 

Destinatários: Estudantes inscritos em cursos de licenciatura, mestrado integrado ou mestrado. 

 

Para efetuar a candidatura: 

 

a) O candidato a bolsa do Ensino Superior Privado de anos anteriores deve aceder à página da “Candidatura a 

Bolsa” em http://www.dges.mctes.pt e seguir os passos na coluna referente ao Ensino Superior Privado. Deve 

utilizar as credenciais de acesso do ano letivo passado para efetuar a candidatura online. 

b) Os estudantes que já se encontrem a frequentar o ensino superior e que pretendam efetuar candidatura pela 

primeira vez a bolsa de estudo devem dirigir-se à Área Estudantes e Empregabilidade com o Bilhete de 

Identidade e Cartão de Contribuinte (ou Cartão do Cidadão) para obter as credenciais de acesso e efetuar a 

candidatura online a bolsa em www.dges.mctes.pt 

 

Conte com a Área Estudantes e Empregabilidade ao longo destes processos de candidatura. Mantenha uma relação de 

proximidade connosco porque só assim o(a) poderemos ajudar e garantir processos bem construídos, eficazes e 

transparentes. Contacte-nos através do email ee.bolsas@porto.ucp.pt ou através dos telefones 226 196 226 (Foz) e 22 

558 0041 (Asprela). 

 

OFICINAS DE EMPREGABILIDADE 

Agora que está no último ano da sua Licenciatura está na hora de pensar na transição para o Mercado de Trabalho ou 

no Prosseguimento de Estudos. 

 

‘Avanço para Mestrado ou não? Se sim, como escolher?’ 

‘Como gerir o meu percurso?’ 

‘Como preparar-me para uma entrevista de emprego?’ 

‘Como elaborar o meu curriculum vitae? E como comunicar de forma eficaz através do curriculum vitae?’ 

 

Estudantes e Empregabilidade organiza as Oficinas de Empregabilidade para os finalistas de 1º e 2º ciclos. Para ajudar a 

encontrar respostas para estas questões e para outras que possam surgir.  

 

São 7 sessões com a duração de 90 minutos cada, uma vez por semana e início na semana de 21 de Outubro. 

 

Veja o horário que mais lhe convém:  

 

ESB: FEG: ED: 

http://www.porto.ucp.pt/ee/
http://www.porto.ucp.pt/ee/
http://web.porto.ucp.pt/clipping
http://www.dges.mctes.pt/DGES/pt/Estudantes/Bolsas/EnsinoSuperiorPrivado/CandidaturasOnline/
http://www.dges.mctes.pt/
http://www.dges.mctes.pt/
mailto:ee.bolsas@porto.ucp.pt
http://www.facebook.com/catolicaporto
http://www.linkedin.com/groups/Cat%C3%B3lica-Porto-3782166?mostPopular=&gid=3782166
http://www.youtube.com/user/CatolicaPorto
http://vimeo.com/catolicaporto
https://itunes.apple.com/pt/app/ucp-porto/id549795836?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.visual_labs.ucpporto&hl=pt_PT


H1ESB – 4ª feira: 14h30 – 16h00 H1FEG- 4ª feira: 16h30 – 18h00 H1ED- 2ª feira: 10h00 – 11h30 

H2ESB – 4ª feira: 16h00 – 17h30 H2FEG- 5ª feira: 11h30 – 13h00 H2ED- 5ª feira: 15h30 – 17h00 

H3ESB – 6ª feira: 15h30 – 17h00   

 

Caso não tenha disponibilidade para estes horário, pode entrar em contacto connosco de modo a analisarmos a 

situação.  

 

Inscrições até ao dia 16 de Outubro (13h) para ee.emprego@porto.ucp.pt indicando o nome, curso e horário em 

que se inscreve 

 

MENTORADO NA BIOTECNOLOGIA: INSCRIÇÕES ATÉ 27 DE OUTUBRO 

 

A história da ESB tem já mais de 25 anos de sucesso dos seus alunos, espalhados pelos quatro cantos do mundo, a 

exercerem funções das mais variadas e em posições de relevo nas organizações ou nas empresas por si criadas. Esta 

história é um património. Por isso, criámos o PROGRAMA DE MENTORADO NA BIOTECNOLOGIA.  

 

Especialmente para estudantes de 1º ano da Escola Superior de Biotecnologia. 

 

Inscreva-se até 27 de Outubro!  Conheça este programa, regulamento e procedimento de inscrição aqui 

 

Aproveite esta oportunidade! 

Topo 

Emprego e outras oportunidades 

TODOS OS ESTUDANTES | EARTES | ED | ESB | FEG | FEP | ICS | ESTÁGIOS SUPLEMENTARES AO 

CURRICULO | JOGOS E EVENTOS 

Pf esteja atento aos destinatários das ofertas. Responda apenas se se enquadra no perfil  

 

TODOS OS ESTUDANTES 

 

Destinatários: Todos os finalistas 

Grupo Visabeira 

Função: Profissionais na área da administração, comercial, arquitetura, engenharia de eletricidade, 

decoração de interiores, técnicos de telecomunicações, gestão e turismo -  para Portugal, Espanha, França, 

Brasil e Angola. 

Candidatura: data limite não identificada 

Mais informações aqui 

 

Destinatários: Todos os estudantes 

Sector Interactivo 

Função: Gestores de clientes 

Candidatura: data limite não identificada 

Mais informações aqui 

 

Destinatários: Todos os finalistas 

Recrutamentos das Nações Unidas 

Candidatura: data limite não identificada 

Mais informações https://careers.un.org/lbw/home.aspx?viewtype=SJ&vacancy=All 

 

Destinatários: Todos os estudantes 

Recrutamentos da Unesco 

Candidatura: data limite não identificada 

Mais informações aqui 

Topo 

 

ESCOLA DAS ARTES 

 

Destinatários: SI – Finalistas de 1º ciclo e estudantes de 2º ciclo 

RUPEAL 

Função: Web Apps Developer 

Candidatura: data limite não identificada 

Mais informações aqui 

Topo 

 

ESCOLA DE DIREITO 

 

Destinatários: ED – Estudantes de 2º ciclo 

NewCoffee Company 

Função: Advogado/ Advogado Estagiário 

Candidatura: 31.out.2012 

Mais informações aqui 

 

Destinatários: ED – Finalistas de 1º ciclo e estudantes de 2º ciclo 

Banco de Portugal 

Função: Estágios Profissionais Remunerados de Recém-Licenciados para Técnico Administrativo 

Candidatura: 21.out.2013 

mailto:ee.emprego@porto.ucp.pt
http://www.porto.ucp.pt/ee/
http://www.porto.ucp.pt/ee/
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Mais informações aqui 

 

Destinatários: ED – Estudantes de 2º ciclo 

Martifer Solar, S.A. 

Função: Jurista estagiário (m/f) 

Candidatura: 18.out.2013 

Mais informações aqui 

 

Destinatários: ED – Finalistas de 1º ou 2º ciclos 

Recrutamento da Comissão Europeia, para o Tribunal de Justiça - juristas-linguistas 

Candidatura: data limite não identificada 

Mais informações aqui 

Topo

 

ESCOLA SUPERIOR DE BIOTECNOLOGIA 

 

Destinatários: ESB– Estudantes de 2º ciclo com licenciatura na área de Biologia, Bioquímica, Microbiologia, Biologia 

Marinha, Ciências do Meio Aquático ou equivalente 

CIIMAR - Centro interdisciplinar de Investigação Marinha e Ambiental no Laboratório EcoBioTec 

Função: Bolsa de Técnico de Investigação (BTI), no âmbito do projeto “NITROTOX- Interferência dos Metais 

e dos PAHs nos Processos de Remoção Biológica de Nitrato: Desnitrificação vs Anammox” Candidaturas: 11 

a 25 de Outubro de 2013 

Mais informações aqui 

Topo 

 

FACULDADE DE ECONOMIA E GESTÃO 

 

Destinatários: FEG – Estudantes de 2º ciclo com experiência profissional 

Adecco 

Função: Gestor de Marketing 

Candidatura: data limite não identificada 

Mais informações aqui 

 

Destinatários: FEG – Finalistas de 2º ciclo 

EDP Soluções Comerciais 

Função: Técnico Superior de Back Office na área de Contencioso 

Candidatura: 14.out.2013 

Mais informações aqui 

 

Destinatários: FEG – Estudantes de 2º ciclo 

Sonae Turismo 

Função: Estágio Profissional Técnico de Controlo de Gestão 

Candidatura: 31.out.2013 

Mais informações aqui 

 

Destinatários: FEG – Estudantes de 2º ciclo 

INTERBOLSA – Soc. Gestora de Sistemas de Liquidação e de Sistemas Centralizados de Valores Mobiliários, S.A. 

Função: Estagiário (estágio profissional) para a Central de Valores Mobiliários 

Candidatura: data limite não identificada 

Mais informações aqui 

 

Destinatários: FEG – Finalistas de 1º ciclo e estudantes de 2º ciclo 

Banco de Portugal 

Função: Estágios Profissionais Remunerados de Recém-Licenciados para Técnico Administrativo 

Candidatura: 21.out.2013 

Mais informações aqui 

 

Destinatários: FEG – Estudantes de 2º ciclo 

SCIO – Sociedade do Conhecimento, Inovação e Organizaçao Lda. 

Função: Project Management Assistant 'Digital Markets' m/f [IEFP Estágios Emprego] 

Candidatura: data limite não identificada 

Mais informações aqui 

 

Destinatários: FEG – Estudantes de 2º ciclo com experiência profissional 

EMA PARTNERS Portugal – Empresa cliente 

Função: DIRECTOR FINANCEIRO 

Candidatura: data limite não identificada 

Mais informações aqui 

 

Destinatários: FEG – Estudantes de 2º ciclo 

Alesil Alumínios, Lda 

Função: Implementação de Gabinete de Comunicação e Marketing na ALESIL 

Candidatura: data limite não identificada 

Mais informações aqui 

 

Destinatários: FEG – Finalistas de 1º ciclo ou estudantes de 2º ciclo 

Team Building 

Função: Responsável Marketing Digital - Estágio Profissional 

Candidatura: data limite não identificada 

Mais informações http://www.linkedin.com/jobs2/view/9197553?trk=rj_em 
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Destinatários: FEG – Estudantes de 2º ciclo com experiência profissional 

Experis 

Função: Controller Financeiro (m/f) - Porto 

Candidatura: data limite não identificada 

Mais informações http://www.linkedin.com/jobs2/view/9102585?trk=rj_em 

 

Destinatários: FEG – Estudantes de 2º ciclo com experiência profissional 

Michael Page – empesa cliente 

Função: Manager 

Candidatura: data limite não identificada 

Mais informações http://www.linkedin.com/jobs2/view/9152585?trk=rj_em 

 

Destinatários: FEG – Estudantes de 2º ciclo com experiência profissional 

EMA PARTNERS Portugal – Empresa cliente 

Função: LOGISTIC MANAGER 

Candidatura: data limite não identificada 

Mais informações aqui 

 

Destinatários: FEG – Finalistas de 1º ciclo e estudantes de 2º ciclo 

Parfois 

Função: STOCK SYSTEMS AUDIT – (Trainee) – (m/f) 

Candidatura: data limite não identificada 

Mais informações aqui 

 

Destinatários: FEG – Finalistas de 2º ciclo com experiência profissional 

Job Impulse - para empresa cliente no sector automóvel na Alemanha 

Função: Controller (Corporate Finance) 

Candidatura: data limite não identificada 

Mais informações aqui 

 

Destinatários: FEG – Finalistas de 2º ciclo com experiência profissional 

Empresa do setor de engenharia e construção em Angola 

Função: Responsável de Comunicação 

Candidatura: 14.out.2013 (13h) 

Mais informações aqui 

 

Destinatários: FEG – Finalistas de 2º ciclo com experiência profissional (com formação de base em Engenharia) 

Job Impulse - para empresa cliente no sector automóvel 

Função: Chief Executive Officer para Unidade Industrial no Brasil (São Paulo) 

Candidatura: data limite não identificada 

Mais informações aqui 

 

Destinatários: FEG –Finalistas de 2º ciclo com com formação de base em Engenharia Mecânica ou Aeronáutica 

Job Impulse - for our client in aerospace industry 

Função: Junior Engineer Fatigue & Damage Tolerance 

Candidatura: data limite não identificada 

Mais informações aqui 

 

Destinatários: FEG – Estudantes de 2º ciclo com experiência profissional 

Empresa do setor dos serviços 

Função: Colaborador para o departamento de Marketing e Comunicação 

Candidatura: 15.out.2013 (13h) 

Mais informações aqui 

 

Destinatários: FEG – Finalistas de 1º ou 2º ciclos 

Johnson & Johnson 

Função: Human Resources Trainee 

Candidatura: data limite não identificada 

Mais informações http://jobs.jnj.com/job/Madrid-Human-Resources-Trainee-Job/18847200/ 

 

Destinatários: FEG – Finalistas de 1º ou 2º ciclos 

Johnson & Johnson 

Função: Marketing Trainee 

Candidatura: data limite não identificada 

Mais informações http://jobs.jnj.com/job/Madrid-Marketing-Trainee-Job/17392200/ 

Topo 

 

FACULDADE DE EDUCAÇÃO E PSICOLOGIA 

 

Destinatários: FEP – Finalistas de 1º ciclo e estudantes de 2º ciclo 

Banco de Portugal 

Função: Estágios Profissionais Remunerados de Recém-Licenciados para Técnico Administrativo 

Candidatura: 21.out.2013 

Mais informações aqui 

 

Destinatários: FEP – Estudantes de 2º ciclo em Psicologia e Ciências da Educação 

SCIO – Sociedade do Conhecimento, Inovação e Organizaçao Lda. 

Função: Research Assistant Education & Technologies m/f [IEFP Estágios Emprego] 

Candidatura: data limite não identificada 

Mais informações aqui 

 

Destinatários: FEP – Finalistas de 2º ciclo em Psicologia 
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Johnson & Johnson 

Função: Human Resources Trainee 

Candidatura: data limite não identificada 

Mais informações http://jobs.jnj.com/job/Madrid-Human-Resources-Trainee-Job/18847200/ 

Topo 

 

INSTITUTO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE 

 

Destinatários: ICS – Finalistas de 1º ou 2º ciclos 

Job Impulse 

Função: Enfermeiros para a Alemanha (com conhecimentos de alemão ao nível B1; em alternativa, caso 

haja um grupo de 5 ou 6 candidatos interessados sem conhecimentos de alemão, poderá ser formado um 

curso de alemão financiado pela empresa) – será possível analisar e tentar corresponder às preferências 

dos candidatos em termos de localização geográfica e área de atuação 

Candidatura: data limite não identificada 

Mais informações aqui 

 

Destinatários: ICS –Finalistas de 1º ou 2º ciclos 

Best Personnel Portugal   

Função: Enfermeiros (M/F) Neuro-reabilitação, Sul de Inglaterra  

Candidatura: data limite não identificada 

Mais informações aqui 

 

Destinatários: ICS – Estudantes de 2º ciclo 

José de Mello Saúde  - Hospital Cuf Porto 

Função: Enfermeiros (M/F) – Bloco Operatório 

Candidatura: data limite não identificada 

Mais informações aqui 

 

Destinatários: ICS – Finalistas de 1º ou 2º ciclos 

Kate Cowhig - University Hospitals of Leicester NHS Trust 

Função: Band 5 & 6 Nurses - General Medicine; General Surgery;  Cardiac;  A&E;  Trauma; Orthopaedics; 

Stroke/Rehab; Renal Medicine; Haemodialysis; Critical Care; Operating Theatres; Paediatrics; Neonates… 

Interviews in Ireland, Portugal & Spain – Oct/Nov 

Mais informações aqui 

 

Destinatários: ICS – Finalistas de 1º ou 2º ciclos 

CPL Healthcare - NHS Opportunities in Southwest England (Royal Devon and Exeter) 

Função: Permanent Full Time Band 5 positions 

Interviews in Lisbon 16
th

 and 17
th

 October 2013 

Mais informações aqui 

Topo 

 

ESTÁGIOS SUPLEMENTARES AO CURRICULO 

 

Destinatários: ESB – Estudantes de 1º ciclo em Bioengenharia, Microbiologia ou Biociências (ramo Bioquímica) ou de 2º 

ciclo em Mestrado de Microbiologia Aplicada e Engenharia Alimentar com disponibilidade de horário 

Bioinvitro – Biotecnologia, Lda. 

Função: Estágio Suplementar ao Currículo – Técnico de Laboratório (ao longo do ano) 

Candidatura: 20.out.2013 

Mais informações aqui 

Topo 

 

JOGOS E EVENTOS 

 

6ª edição do Speed Recruitment 

 

Infográfico explicativo do Speed Recruitment: www.youtube.com/watch?v=WZ9shrdYIJg  

Facebook do Speed Recruitment:www.facebook.com/speed.recruitment 

Concurso Future Ideas 2014   

 

As categorias de temas de teses que o concurso privilegia são as seguintes: Inovação Financeira; Tecnologias da 

Informação e Comunicação Móvel; Design/Moda; Inovação Social; Saúde, Alimentação; Entretenimento, Média e Jogos; 

Industrial e Tecnologia; Transportes; Técnicas de Gestão da Inovação; Crowdsourcing; Gestão de dados 

Candidaturas: 15.janeiro.2013 (teses de mestrado ou de licenciatura produzidas a partir do ano letivo 2010/2011) 

Mais informações: http://p3.publico.pt/actualidade/educacao/9520/teses-de-mestrado-ou-licenciatura-podem-valer-ate-

5000-euros  e http://futureideas.eu/ 

Topo 

Acontece na Católica 

Notícias 

Colóquio “Cidadania Europeia: valores, direitos e oportunidades” 

A cidadania europeia, criada em 1992, pelo Tratado da União Europeia, é uma noção dinâmica que se desenvolve em 

torno de um conjunto de direitos atribuídos aos nacionais dos Estados-Membros e acompanha a evolução da própria 

UE. O conhecimento desses direitos é pois essencial para que os cidadãos os possam exercer plenamente no seu dia-a-
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dia. Organizado pela Escola de Direito da Católica Porto, este Colóquio irá decorrer no próximo dia 19 de outubro, às 

9h30, no Auditório Carvalho Guerra do campus Foz. A participação é gratuita, mediante inscrição prévia. 

Mais informações e inscrições  

 

Instituto de Bioética mais perto do “Human Brain Project” 

O Instituto de Bioética da Católica Porto participou, esta semana, nos dias 7 e 8 de outubro, na “2013 Human Brain 

Project Summit”, encontro que decorreu na cidade suíça de Lausanne. O objetivo desta presença foi o de analisar a 

possibilidade do Gabinete de Investigação em Bioética (GIB) do Instituto poder vir a integrar o consórcio de instituições 

de investigação na área das neurociências, como parceiro. Esta participação foi assegurada por António Jácomo, co-

coordenador – juntamente com Daniel Serrão, da linha de investigação na área da neuroética que o Instituto de Bioética 

está a desenvolver de forma pioneira em Portugal e do ciclo de seminários "Mente à Sexta-feira".  

Compreender o cérebro humano é um dos maiores desafios que se apresenta à ciência do século XXI, na medida em 

que, conseguindo cumprir o desafio, a humanidade ganhará profundos conhecimentos, o que nos torna humanos, 

abrindo portas a novos tratamentos para doenças cerebrais e dando passos a caminho de uma verdadeira revolução das 

tecsnologias computacionais. Esta é a fundamentação deste consórcio europeu, que conta com a participação de mais 

de 80 instituições de investigação – e constitui uma autêntica flagship da União Europeia intitulado “Human Brain 

Project”, desenvolvendo a investigação nas áreas futuras de neurociência, computação e medicina. 

 

ESB intervém na área da "Autenticidade e Valorização de Produtos Tradicionais" 

 

A Escola Superior de Biotecnologia (ESB) da Católica Porto foi convidada a integrar um consórcio, financiado pela 

Comissão Europeia, designado Tol4Food, que tem como objetivo a transferência de conhecimento e a formação de 

produtores europeus de produtos alimentares tradicionais, promovendo a Inovação e a Competitividade de PMEs e a 

Valorização dos Produtos Tradicionais. Entre os Resultados já desenvolvidos destacam-se: a concretização de um 

programa de mobilidade e formação de investigadores e PMEs na área da qualidade e autenticidade de produtos 

alimentares tradicionais, como forma de promover a transferência de conhecimento; uma base de dados de produtos 

tradicionais representativos da oferta nacional; Formação de PMEs em Autenticidade e Segurança alimentar em 

produtos tradicionais; e Estudos ao Consumidor - fatores determinantes no consumo de produtos tradicionais.  

Mais informações 

 

FEP acolhe sessões do Grupo de Apoio Emocional do Projeto Oficinas de Pais da Associação Pais-em-Rede 

 

A Associação Pais-em-Rede resultou de um movimento cívico, de âmbito nacional, composto por famílias que têm filhos 

com deficiência, por profissionais e por outros cidadãos empenhados na construção de uma sociedade mais inclusiva e 

solidária. A Associação Pais-em-Rede tem o estatuto de IPSS, embora não seja prestadora de serviços para 

crianças/jovens com deficiência. Em parceria com o ISPA – Instituto Universitário de Ciências Psicológicas Sociais e da 

Vida – iniciou, em março de 2011, o projeto Oficinas de Pais/Bolsas de Pais, financiado pela Direção Geral de Saúde e 

pela Fundação Calouste Gulbenkian, que tem como objetivo a capacitação dos pais de pessoas com deficiência para 

terem uma participação mais ativa no processo de inclusão dos seus filhos. O Projeto Oficinas de Pais conta com a 

parceria de diversas Universidades por todo o país, entre as quais a Católica Porto através da Faculdade de Educação e 

Psicologia (FEP). Neste âmbito, iniciar-se-á no próximo dia 12 de outubro mais um Grupo de Apoio Emocional (Nível 1 

deste Projeto), constituído por sete sessões (12, 19 e 26 de outubro, 9, 23 e 30 de novembro, e 7 de dezembro), a ter 

lugar na sala EC011 do campus Foz.  

Mais informações  

 

Boas práticas na gestão da água 

 

O processo de participação pública do Plano de Gestão das Regiões Hidrográficas do Norte (PGRH-Norte), dinamizado 

pela Escola Superior de Biotecnologia (ESB), foi escolhido pela Agência Europeia do Ambiente como caso de estudo de 

Boas Práticas. A Agência Europeia do Ambiente iniciou um estudo sobre os processos de participação pública na gestão 

da água, com o objetivo de identificar e divulgar exemplos de boas práticas. O caso do PGRH-Norte, promovido pela 

Administração da Região Hidrográfica do Norte e dinamizado pelo Grupo de Estudos Ambientais da ESB, foi um dos oito 

projetos europeus considerados exemplares, sendo o único escolhido a nível nacional. 

 

MojoBrands cresce e deixa a Incubação na Católica Porto 

 

A Mojobrands, em incubação na Católica Porto desde 2012, acaba de sair para instalações próprias. A consultora e 

ativadora de marcas posiciona-se como uma agência de brand lifestyle. ‘A vida das marcas não nasce do nada, há que 

criá-la!’, dizem, e a sua missão é ‘dar-lhes vida’. O seu portefólio inclui clientes como a Orbitur e, recentemente, foi 

escolhida pela Optimus para desenvolver a estratégia e conceito, para as ações de ativação da marca WTF em curso. 

 

Alunos da Escola das Artes participam em exposição de fotografia na Casa da Imagem 

 

Com inauguração marcada para o dia 19 de outubro, às 18h00, na Casa da Imagem, a exposição “O ato fotográfico: a 

imagem em processo” irá apresentar os trabalhos realizados por alunos de 1º ano de Mestrado em Fotografia, do 

departamento de Som e Imagem da Católica Porto, e por sócios da Associação de Cegos e Amblíopes de Portugal. O 

projeto, que iniciou em abril de 2012, resulta de uma colaboração entre a Escola das Artes e a ACAPO. 

Mais informações  

 

Conferência “Liderança para a Sustentabilidade”  

 

Organizada pela consultora Ernesto Tages em parceria com a área de Economia Social da Católica Porto, esta 

conferência terá lugar no próximo dia 19 de outubro, pelas 15h00, na sala EA226 (antigo A5) do campus Foz.  Trata-se 

de uma conferência solidária, em que os fundos arrecadados serão destinados a apoiar os projetos da Terra dos 

Sonhos. 

Mais informações e inscrições  

 

Docente da FEP participa em tertúlia sobre a Psicologia em Portugal 

 

Raquel Matos, docente da Faculdade de Educação e Psicologia (FEP) da Católica Porto, participa em tertúlia sobre a 

Psicologia em Portugal e sobre o papel da Ordem dos Psicólogos Portugueses. A tertúlia decorrerá no próximo dia 11 

de outubro, às 18h30, no Café Progresso. 

http://www.porto.ucp.pt/sites/default/files/files/direito/docs/Programa_coloquio_cidadania.pdf
http://www.porto.ucp.pt/sites/default/files/files/direito/docs/Programa_coloquio_cidadania.pdf
http://www.esb.ucp.pt/sites/default/files/files/Biotecnologia/noticias/folhetoTOL4FOOD.pdf
http://www.paisemrede.pt/
http://www.paisemrede.pt/
http://artes.porto.ucp.pt/
http://www.ernestotages.com/index.php?option=com_content&view=article&id=97%3Aviagem-vivencial-india-2014-8-a-23-de-fev-2014&catid=15%3Aevento-em-destaque&lang=en


 

XXVII Festival Internacional de Tunas Universitárias - Cidade do Porto 

 

Trata-se do mais antigo e prestigiado festival de tunas em Portugal, e também um dos mais conceituados a nível 

internacional. Decorrerá no próximo dia 12 de outubro, no Coliseu do Porto, e contará, entre outras, com a participação 

da Tuna da Universidade Católica Portuguesa - Porto. Os preços variam entre os 4€ e os 8€. 

Mais informações  

https://www.facebook.com/FITUCidadePorto?fref=ts 

 

Agenda 

11 de outubro | 6ª feira 

 

Aprender a Educar - Programa para Professores e Educadores 

Sala EC011 (antiga sala 14) - campus Foz | 18h00 

A primeira sessão desta iniciativa da Faculdade de Educação e Psicologia aborda o tema “Como motivar os alunos?”, 

contando com a presença de Lurdes Veríssimo. 

Mais informações e inscrições  

 

15 de outubro | 3ª feira 

 

Seminário "O papel do Marketing no contexto atual"  

Auditório Carvalho Guerra - campus Foz | 18h30  

A Católica Porto Business School organiza este seminário, que conta com a colaboração de Rogério Canhoto, Professor 

do Curso Executivo Novas Tendências do Marketing, de Rui Lousa, Professor do Curso Executivo Marketing & Sales 

Intelligence, de Susana Monteiro, Professora do Curso Executivo de Comunicação, de Óscar Palomar, Professor do 

Curso Executivo Marketing Estratégico, e de Ana Côrte-Real, Diretora Executiva da Católica Porto Business School. 

Mais informações e inscrições  

 

16 e 17 de outubro 

 

Campanha de Recolha de Alimentos  

Átrio Principal - campi Asprela e Foz   

No âmbito das comemorações do Dia Mundial da Alimentação e do Dia Mundial Contra a Pobreza e Exclusão Social, irá 

realizar-se uma recolha de alimentos nos átrios principais dos campi Asprela e Foz, nos próximos dias 16 e 17 de 

Outubro. Esta campanha reverterá para as seguintes instituições, parceiras da CASO: Coração de Rua e Paróquia do 

Marquês (apoio a sem-abrigo), Irmãzinhas dos Pobres (apoio à 3ª idade). Dê o seu contributo! 

Mais informações  
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