Fórum Futurália 2020:

INDÚSTRIA 4.0 E NOVAS COMPETÊNCIAS PROFISSIONAIS
Lisboa, 29 de março de 2017
O ISQ irá apresentar, no “Fórum Futurália 2020”, alguns trabalhos que estão a ser
desenvolvidos relativos ao tema “Trabalhar no âmbito da Indústria 4.0”. Em
representação do Grupo estará Margarida Segard, responsável pela área da
formação, que falará sobre os desafios e as oportunidades em matéria de emprego
e formação no contexto da Industria 4.0, em Portugal, na Europa e no mundo global.
O ISQ é um stakeholder relevante no cenário nacional e internacional da
Indústria 4.0, incluindo na formação e capacitação, onde tem colaborado no
âmbito Agenda Europeia de Competências 2020-30 (Skills Agenda 2020-30)
bem como em projetos inovadores de I&D, e integra o Comité Estratégico
do “Programa Indústria 4.0”.
A iniciativa decorre no dia 30 de março, pelas 10h00, na Feira Internacional de
Lisboa, no Parque das Nações.
Este fórum internacional, uma iniciativa da Fundação AIP, assinala o 10.º aniversário
da Futurália e irá debater o tema “Indústria 4.0: Aprender, Trabalhar Competir”.
Associam-se ao evento os parceiros do “SOLID – South Social Med”, um projeto
transnacional que envolve a Jordânia, Tunísia e Marrocos sob o tema do diálogo
social.
Em debate estarão os desafios e as oportunidades que a Indústria 4.0 coloca ao nível
da educação, do emprego e da juventude, face à abrangência e profundidade das
mudanças associadas à digitalização generalizada da economia e aos novos
ecossistemas globais
Contar-se-á com a presença de vários atores do diálogo social e demais partes
interessadas na educação, formação, emprego e juventude ao nível do tema
Indústria 4.0. A metodologia de trabalho do Fórum compreende: (i) a organização
de três workshops restritos a convidados especialistas na tarde de 30 de março; e
(ii) a realização de um seminário internacional aberto a todos os interessados, na
manhã de 31 de março.
Os contributos e recomendações deste workshop serão tornados públicos e colocados
em debate na manhã de 31 de março, altura em que o fórum internacional será
aberto a todos os interessados e ao público em geral.
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####
Sobre o ISQ:
O ISQ é uma entidade privada, independente, com sede em Portugal e que oferece aos seus clientes um
vasto conjunto de serviços de Engenharia, Consultoria Técnica, Inspeções Técnicas, Ensaios e Testes e
desenvolve também atividades de I&D.
Estas atividades são apoiadas através de uma rede de Empresas do Grupo, de um conjunto de Laboratórios
Acreditados e recorrendo a equipas multidisciplinares.
Estes serviços são dirigidos aos sectores de Oil & Gas, Energia, Automóvel, Aeroespacial, Industrias de
Processo, Saúde, Transportes, entre outros.
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