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Skills 4 Pós- Covid

10 ATIVIDADES FINANCIADAS POCH - PRR

Learning Architectura LAb
LAL

Laboratório de Inovação
Pedagógica

LIP

Open Masterclasses
OM

Concursos de Ideias para estímulo
de projetos de co-criação com o 
tecido empresarial

IDEIAS

Projeto Alfa & Intercidades
ALFA

Rede de Padrinhos Empresariais.
Padrinhos

Empresa junior
JUNIOR

Acelerador de Imersão empresarial
Acelerar

Expansão do INTREPID LAB como
Laboratório de Ligação com a 
Comunidade

INTREPID

Lusofona Voluntária
VOLUNT



Conceção de projetos de 
educação a distância

LAL 
Learning 
Architecture 
Lab 

Planeamento, conceção, desenho e avaliação de 
conteúdos e metodologias de projetos de educação a 
distância e integração de tecnologias digitais no ensino

Assegurar uma maior flexibilidade na frequência de diferentes
tipos de ofertas de nível superior, tendo em vista a valorização
de percursos de aprendizagem personalizados e adaptados às
concretas necessidades de formação dos estudantes



Novas práticas pedagógicas
baseadas em metodologias
ativas

LIP
Laboratório
de Inovação
Pedagógica

Promover junto da comunidade académica toda uma dinâmica
de gestão participada das atividades de
aprendizagem, em que o estudante para além de assumir o 
papel central e ativo na construção do seu próprio
conhecimento, atua como catalisador positivo para a 
aprendizagem de outros.
Produção conteúdos audiovisuais e multimédia de suporte ao
ensino e tutoria em contexto de metodologias de
ensino baseadas em projeto e experimentação.



Criação de seminários
conjuntos e projetos de 
intercâmbio com outras IES

OpenM
Open 
Masterclass
es

A criação de um plano de seminários para a ULP visa 
estreitar a ligação da universidade com o mundo do 
trabalho e ao mesmo tempo rentabilizar a possibilidade de 
contato direto com atores significativos numa determinada
área



Estímulo de projetos de 
cocriação com o tecido
empresarial

IDEIAS 
Concursos
de Ideias

Com a dinamização de concursos de ideias pretende-se juntar
estudantes, docentes e empresas/instituições em
resposta a desafios reais e problemas da comunidade que 
exigem inovação e onde é necessária uma ampla
variedade de competências.



Reforçar a orientação da oferta
para as necessidades do 
mercado de trabalho

ALFA 
Projeto Alfa 
& 
Intercidades

Criar oportunidades de ligação direta entre estudantes e 
empresas e promover uma maior e melhor literacia do
tecido empresarial local e regional.

Reconhecimento do tecido empresarial de diferentes regiões do 
território nacional, por parte de estudantes de
licenciatura e mestrado.



Apoiar os estudantes no 
percurso académico através de 
um apadrinhamento de cursos
conferentes de grau

PADRINHOS 
Rede de 
Padrinhos
Empresariais

Cada oferta formativa da ULP terá um padrinho/patrono
empresarial. O seu papel será inspirar os estudantes,
mas também ter um papel ativo como consultor na melhoria das 
ofertas formativas, nomeadamente da sua maior
e melhor articulação com as necessidades do mundo do 
trabalho. Estes padrinhos serão, preferencialmente,
antigos Estudantes da ULP ou do Grupo Ensino Lusófona.



Criar experiências 
empreendedoras no 
contexto de uma Empresa 
Júnior

JUNIOR 
Empresa
Júnior

Desenvolver pessoal e profissionalmente os seus membros
através de uma ligação direta com o mundo do trabalho, 
realizando projetos e serviços na área de atuação dos cursos
superiores aos quais a empresa júnior está vinculada. Esta
iniciativa pretende promover o desenvolvimento profissional, 
mas também pessoal e social dos estudantes, através da oferta
de serviços de qualidade e a baixo custo ao mercado



Criação de oportunidades de 
reconhecimento do mundo do 
trabalho através de 
oportunidades maximizadas para 
cada etapa de formação

ACELERA 
Acelerador
da Imersão
Empresarial

O acelerador da imersão empresarial pretende proporcionar a 
oportunidade aos estudantes, desde os primeiros anos de 
formação superior, de exploração do contexto real de trabalho, 
através de diferentes modalidades de imersão empresarial, tais 
como Miniestágios, Shadowing profissional, etc .



Promover o envolvimento 
dos vários atores da 
comunidade académica em 
atividades de 
responsabilidade social

VOLUNT 
Lúsofona
Voluntária

A Lusófona Voluntária tem como objetivo sensibilizar os
estudantes para a importância da sua participação em atividades
de responsabilidade social, contribuindo para a construção da 
sua cidadania ativa. Trata-se de uma estrutura de apoio que para 
além de sensibilizar, pretende proporcionar oportunidades de 
voluntariado em que toda a comunidade académica, mas em
particular os estudantes, possam ter um papel proactivo .



Transferir conhecimento de 
várias áreas científicas para a 
sociedade em estreita ligação
com empreendedores
comerciais, industriais, sociais e 
culturais

INTREPID 
Expansão do 
Intrepid Lab

O INTREPID LAB: Innovation to Society pretende ser um centro
de competências da FCESE – ULP, com o objetivo maximizar as 
mais-valias do conhecimento gerado e desenvolvido nas suas
atividades de investigação científica, transferindo conhecimento
para a sociedade, em estreita relação com empreendimentos
comerciais, industriais, sociais e culturais. Nesta proposta
pretendemos que o INTREPID LAB seja alargado a todas as áreas
científicas que constituem a oferta formativa da ULP .
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