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À quarta edição, a Feira OPTO continua o seu
caminho de afirmação enquanto fórum de
referência ligado à temática da formação e do
emprego. Mantemos a “nova casa” para onde
nos mudámos no ano passado – o Pavilhão
Desportivo de Albufeira - que melhora as
condições de exposição e conforto para albergar
os expositores que, durante três dias, vão
dar a conhecer a sua oferta nestes domínios.
Este ano, batemos o record de adesão e
ultrapassamos as 70 participações.

Num mundo em permanente mudança,
designadamente no que se refere ao emprego,
a construção de um projecto de vida profissional
para os jovens, hoje, apresenta-se como um
processo complexo e contínuo, que implica
“conhecerem-se”
(aptidões,
interesses,
características pessoais) e “conhecerem” o meio
que os rodeia (profissões, evolução e oferta do
emprego, escolhas e percursos possíveis...).

Enquanto autarca, entendo que é meu dever
estar ao lado dos cidadãos em todas as
circunstâncias. Nesse sentido, reforçamos o
investimento neste evento, porque acreditamos
que esta pode ser uma oportunidade única
para que muitos dos interessados tomem
contato com um número bastante significativo
de oportunidades que aqui se apresentam, no
domínio da formação.
Mas não concretizamos este investimento
de maneira isolada. Vamos à procura de
parceiros e contamos com o apoio de quem
tem responsabilidade nestes domínios,
nomeadamente a DEGESTE e o IEFP, a quem
muito agradeço o facto de continuarem a
acreditar neste projeto que queremos ver
crescer a cada ano, em prol do interesse de
todos.
Deixo por isso uma palavra de agradecimento
aos expositores que fazem deste, o maior
evento da área realizado na região, às
instituições parceiras que já referi e a todos
os que estão envolvidos no OPTO e que o
concretizam com convicção e entusiasmo.
Uma palavra final a todos os visitantes,
nomeadamente aos jovens, mas também
aos seus pais, encarregados de educação e
professores. Que aproveitem esta oportunidade.
Não fiquem em casa. Visitem o OPTO e
procurem oportunidades para construir o vosso
futuro. Um futuro promissor.
Da nossa parte, manteremos particular
empenho nestas temáticas porque sabemos
que elas podem ser a chave do sucesso. E esse
sucesso é também vital para que possamos
continuar a progredir enquanto comunidade
próspera, inclusiva e fraterna.

Ou seja, têm que “estar informados”, mas
sobretudo têm que ser capazes de “reflectir” e
“integrar” uma informação seleccionada, que
lhes permita fazer escolhas e tomar decisões face
a um projecto de vida e percurso profissional,
de uma forma “consciente” e numa lógica de
“aprendizagem ao longo da vida”. O OPTO,
agora na sua IV edição, oferece um contributo
importante, quer no que se refere à informação,
quer no que se refere à reflexão.
À “informação”, porque propicia a quem a visita,
jovens e adultos, um maior conhecimento sobre
a oferta educativa/formativa regional e nacional,
bem como uma maior aproximação à realidade
do mundo do trabalho e das empresas, através
dos diversos expositores, que crescentemente
têm aderido a este importante evento regional.
À “reflexão” porque, em simultâneo, promove
conferências, workshops, oficinas temáticas
e demonstrações de profissões, em que a
participação activa de todos, poderá constituir
uma mais valia pessoal e colectiva.
É com muita satisfação que o IEFP,IP, através
da Delegação Regional do Algarve, está mais
uma vez presente, como parceiro, na realização
deste evento, numa lógica de trabalho em rede
e de complementaridade nas actividades a
desenvolver em matéria de emprego e formação,
contribuindo para um Algarve mais qualificado e
com melhor emprego.
Convido assim, TODOS, a visitar e participar
activamente nesta IV edição do OPTO.
Aos jovens, uma palavra especial: preparem a
vossa visita, recolham informação seleccionada
de acordo com os vossos interesses e reflictam
as experiências vividas. E ... usufruam, usufruam
também de todas as actividades de animação
que o OPTO vos oferece. E... divirtam-se!

Encontrarmo-nos para mais uma edição
do OPTO – Fórum de Educação e Formação
do Algarve reveste-se de uma relevância
adicional dada a aposta atual na formação e
qualificação de uma forma geral e na formação
e qualificação de jovens e adultos de uma
forma mais particular. Contudo, a importância
desta iniciativa da Autarquia de Albufeira
ainda consegue superar essa dimensão se
a pensarmos numa perspetiva de formação
para a vida ativa, ou seja, numa perspetiva
de valorização profissional das pessoas e de
emprego subsequente.
Neste IV OPTO fica mais uma vez evidente o
significado da iniciativa e o seu impacto cada
vez mais decisivo no percurso académico dos
nossos jovens. Este ano volta a deixar o seu
cunho, como reflexo do sucesso alcançado nas
três sessões anteriores, e a sua importância
é visível de uma forma clara e inequívoca.
Assim, é indiscutível que esta iniciativa já
se autonomizou e a sua repetição este ano
é reveladora de que tem bases sólidas para
continuar a marcar o panorama da educação e
formação na região do Algarve.
Tendo em conta a sua importância, não posso
deixar de fazer um apelo aos jovens, muito
em especial aos alunos que frequentam
atualmente o 3.º ciclo do ensino básico e o
ensino secundário, para participarem nas
diversas atividades que compõem o evento. É
importante que nele participem pela diversidade
de modalidades e ofertas que integra - desde
os cursos de nível secundário de educação
às ofertas promovidas pelas instituições de
ensino superior e outras propostas de diversas
organizações da sociedade civil. Deste modo,
as decisões conducentes à definição do seu
percurso académico e profissional podem ter
por base o contacto direto e privilegiado com os
vários intervenientes nessas ofertas educativas
e formativas presentes no evento e estar
fundamentadas na vivência de determinadas
atividades concretas.
Em jeito de conclusão penso que temos pelo
menos uma certeza: participar no OPTO ganha
uma importância bastante acrescida num
cenário onde as políticas educativas se inclinam
cada vez mais para a aposta na qualificação
e, por isso, conto com a presença de todos
nos dias 4, 5 e 6 de maio de 2016, no Pavilhão
Desportivo de Albufeira.
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DIA 4
14.30 – CANÇÕES EM ALEMÃO, INGLÊS E ESPANHOL | Agrupamento Escolas Albufeira Poente
14.45 - A Ciência ao Minuto | Nobel International School Algarve
15.00 – Desenvolver o Potêncial Criativo | Inovarte
15.15 – Workshop de Nós Marítimos | Agrupamento Escolas Albufeira
15.30 – ORQUESTRA JAZZ DO ALGARVE
15.45 – Workshop de Golfe | Agrupamento de Escolas Albufeira
16.00 – Cocktail Show | Agrupamento Escolas Ferreiras
16.15 – DON GIOVANNI – Grupo de Ginástica | Agrupamento Escolas Eng. Duarte Pacheco Loulé
16.30 – Violência no Namoro | APAV
17.00 – REAL TUNA INFANTINA | FEMINIS FERVENTIS

DIA 5
10.00 – Projeto CAN SAT – Team Blasius | Agrupamento Escolas José Belchior Viegas São Brás de Alportel
10.15 – Grupo de Atividades Rítmicas e Expressivas | Agrupamento Escolas José Belchior Viegas São Brás de Alportel
10.30 – Grupo Cinotécnico e Cavalaria | GNR
10.45 – Sabores Serranos | Agrupamento Escolas José Belchior Viegas São Brás de Alportel
11.00 – CAÇA, CAÇADORES, PESCADORES E OUTROS… | Escola Profissional ALSUD - Mértola
11.30 – Eu OPTO (pela Europa) fazer Carreira nas Instituições Europeias | Europe Direct Algarve
12.00 – DANÇA CONTEMPORÂNEA |Curso Profissional Intérprete Dança Contemporânea (3º ano) | Agrupamento
Escolas Tomás Cabreira Faro
12.30 – Mar à Mesa| Agrupamento Escolas Albufeira
14.15 – TROPICANA SHOW |Escola Profissional Agostinho Roseta
14.30 – Programa A Empresa / Junior Achievement Portugal
14.45 – KIDS MOVE | Agrupamento Escolas Ferreiras
15.00 – Delicias de Lamber os Dedos |Agrupamento Escolas Albufeira
15.30 – ZUMBA| ISMAT
16.00 – Cuidados de Beleza e Saúde |ABC
16.15 – CLUBE DE CANTO | Agrupamento Escolas Albufeira
17.00 – Construir a Felicidade dos Nossos Filhos | Elisa Cunha - FRAPAL
17.15 – RODA DE CAPOEIRA | Associação Muzenza Algarve
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DIA 6
10.00 – Voluntariado Juvenil | IPDJ Algarve
10.15 – Workshop Propagação de Plantas | Agrupamento Escolas Padre Cabanita Loulé
10.30 – Degustação de Pratos | Centro DUAL
10.45 – Grupo Operacional Cinotécnico | PSP
11.00 – VALSA/LAGO DOS CISNES/BAYADERA|Ensino Especializado Dança (2.º Ano) | Conservatório Regional
do Algarve Maria Campina
11.15 – Caçar com Aves de Rapina |Cursos de Gestão Cinegética e Gestão de Recursos Florestais e Silvestres |
Escola Profissional ALSUD - Mértola
11.30 – Workshop de Máscaras | Agrupamento Escolas Padre Cabanita Loulé
12.00 – COREOGRAFIAS| Terra da Perfeição
12.15 – Workshop Pomadas Biológicas | Agrupamento Escolas Padre Cabanita Loulé
12.30 – Cocktails sem Álcool | AAPACDM
14.15 – TEEN MOVE | Agrupamento Escolas Ferreiras
14.30 – Cocktail Show |Agrupamento Escolas Ferreiras
15.00 – Indústrias Criativas | ETIC
15.30 – MALABARES | ANA BRITO
16.00 – Estudar no Reino Unido | OK Estudante
16.15 – MOB DANCE |Agrupamento Escolas Albufeira
17.00 – NANOOK

ATIVIDADES PERMANENTES
Simulador de Voo, Desporto, Serigrafia, Robótica, Pinturas Faciais, Modelagem de Balões,
Animação Volante, Ciência, Clown, Atividades Laboratoriais, Multimédia, Fotografia, Arte,
Música, Cavalos, Baptismos de Mergulho, Escalada, Provas Gastronómicas… e muito,
muito mais!

TRANSPORTES
Descontos especiais para viagens em grupo nos comboios CP, de e para Albufeira, em
todas as linhas.
Em Albufeira, transporte gratuito nos autocarros urbanos GIRO.

expositores
Ensino Superior
| Escola Superior de Enfermagem de Coimbra
| Escola Superior de Saúde do Alcoitão – Santa Casa da Misericórdia de Lisboa
| Instituto Piaget
| Instituto Politécnico de Beja
| Instituto Politécnico de Coimbra
| Instituto Politécnico de Leiria
| Instituto Superior de Comunicação Empresarial (ISCEM)
| Instituto Superior de Engenharia de Coimbra
| Instituto Superior Manuel Teixeira Gomes (ISMAT)
| Instituto Superior Técnico (IST)
| Universidade Aberta – Centro Local de Aprendizagem - Silves
| Universidade Atlântica
| Universidade de Aveiro
| Universidade do Algarve
| Universidade de Évora
| Universidade de Lisboa
| Universidade do Porto
| Universidade Lusófona
| Universidade Nova de Lisboa – Faculdade de Ciências e Tecnologia

ENSINO SECUNDÁRIO E PROFISSIONAL
| ABC do Cabeleireiro e da Estética
| Agência Nacional para a Qualificação e o Ensino Profissional, I.P (ANQEP)
| Agrupamento de Escolas de Albufeira
| Agrupamento de Escolas de Albufeira Poente
| Agrupamento de Escolas de Ferreiras
| Agrupamento de Escolas de Silves - Centro para a Qualificação e o Ensino Profissional
| Associação Algarvia de Pais e Amigos de Crianças Diminuídas Mentais (AAPACDM)
| Associação de Saúde Mental do Algarve (ASMAL) – Centro para a Qualificação e o Ensino
Profissional
| CEFAD – Formação Profissional
| Centro DUAL – Qualificação Profissional - Portimão

expositores
ENSINO SECUNDÁRIO E PROFISSIONAL
| Centro de Formação Profissional das Pescas e do Mar (FOR-MAR)
| Centro de Línguas, Cultura e Comunicação (CLCC)
| Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares – Direção de Serviços da Região Algarve
(DGEstE- DSRAL)
| Escola Profissional ALSUD - Mértola
| Escola Profissional Associação Agostinho Roseta
| Escola Profissional de Alte
| Escola Profissional de Desenvolvimento Rural de Serpa
| Escola Profissional de Odemira – Centro Escolar e Empresarial do Sudoeste Alentejano 		
(EPO-SA)
| Escola Profissional Gil Eanes de Portimão
| Escola de Tecnologias da Inovação e Criação do Algarve (ETIC)
| Instituto do Emprego e Formação Profissional (IEFP)
* Centro de Emprego e Formação Profissional de Faro
* Centro de Emprego e Formação Profissional do Barlavento
| Nobel International School Algarve
| Santa Casa da Misericórdia de Albufeira |Espaço Bússola - Centro de Formação 		
Profissional
| Sindicato dos Profissionais de Seguros de Portugal (SISEP)
| Turismo de Portugal - Escola de Hotelaria e Turismo do Algarve (EHTA)

Línguas, Mobilidade e Study Abroad
| Agência Nacional Erasmus+ Educação e Formação
| Associação Gap Year Portugal (AGYP)
| Associação Liláz
| Centro Nacional Europass
| Europe Direct Algarve
| Goethe Institute Portugal
| Information Planet
| MAE – Mobility, Activity, Experience
| OK Estudante
| Wall Street English

expositores
OUTRAS ENTIDADES
| Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Albufeira
| Associação Nacional de Jovens Empresários (ANJE)
| Associação da Pessoa Excepcional do Algarve (APEXA) – Projeto
Pescador de Sonhos E6G
| Associação para a Defesa do Consumidor (DECO) – Projeto Energia Fantasma
| Associação Portuguesa de Apoio à Vítima (APAV) – Projeto Violência no Namoro
| Autoridade Nacional de Proteção Civil – Comando Distrital de Operações de Socorro de
Faro
| Centro de Ciência Viva do Algarve
| Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Algarve (CCDR)
| Exército Português – Gabinete de Atendimento ao Público de Faro
| Federação Regional das Associações de Pais do Algarve (FRAPAL)
| Força Aérea Portuguesa - Centro de Recrutamento
| Guarda Nacional Republicana (GNR)
| Instituto Português do Desporto e Juventude (IPDJ) – Direção Regional do Algarve
| JNC – Associação Jovens & Natureza
| Movijovem
| Município de Albufeira
| Polícia de Segurança Pública (PSP) – Comando Distrital de Faro
| Talenter - Business & People
| Terra da Perfeição, Lda

+ INFORMAÇÕES
www.cm-albufeira.pt
albufeira.pt
Tel: +351 289 599 579
E-mail: age@cm-albufeira.pt
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