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2ª Edição das Jornadas da Mecânica
Terá início no próximo dia 22 de Janeiro de 2015. O certame terá a duração de 3 

dias e decorrerá no horário compreendido entre as 14h00 e as 22h00, no Centro 
de Negócios de Ourém. A entrada é gratuita e aberta ao público. // P.02 16 DE JANEIRO DE 2015 // ANO XVII // N.o 208

Este suplemento faz parte integrante do Jornal Notícias de Ourém, de 29 de agosto de 2014, e não pode ser vendido separadamente.

Diretor: Francisco Vieira // Conteúdos e Revisão: Liliana Crispim // Fotografia: Colaboradores da Insignare // Colaboradores: António Évora, Elisabete Marques, Sandrina Henriques, Sérgio Fernandes //
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Caderno de
Apontamentos

EPO organiza 2ª edição das 
Jornadas da Mecânica

Iniciamos 2015 com um extraordinário volume 
de atividade em todo o universo Insignare. E o 
entusiasmo que nos leva a avançar para este 
Novo Ano, com a coragem daqueles que acreditam 
que só assim poderemos construir um Portugal 
Sustentado e Solidário, deve ser extensivo 
a todos os que nas suas diversas atividades 
trabalham imbuídos de um semelhante espírito. 
E porque mais do que as palavras, importam os 
atos, ao mesmo tempo que na Escola de Hotelaria 
de Fátima decorrem as “Iguarias do Mundo”, 
treino real para a prova de avaliação técnica 
dos nossos alunos finalistas, em Ourém, a EPO 
concentra todo o seu esforço nas “Jornadas 
da Mecânica”, que nesta segunda edição têm 
a superior honra de contar, na sua abertura, 
com a presença do Secretário de Estado do 
Ensino Básico e Secundário, o nosso ilustre 
conterrâneo, Fernando Egídio Reis. Cerca de 30 
empresas nacionais preenchem todo o espaço 
disponível no Centro de Negócios e respondem 
empenhadamente a esta ainda jovem iniciativa, 
que ultrapassa as limitadas fronteiras da Escola 
Profissional de Ourém, afirmando uma forte 
relação das empresas com as escolas (todas 
as escolas do nosso concelho), num evento de 
crescente importância na dinamização da cidade 
e num espaço de confirmada importância para 
os profissionais dos setores em exposição. Três 
mil visitantes é o objetivo para esta edição. 
Um agradecimento, infinitamente repetido ao 
Município de Ourém, Ourémviva, ACISO e a todas 
as empresas e entidades que nos honram com a 
sua presença. Em simultâneo com as Jornadas da 
Mecânica, decorrerá no Cine-teatro Municipal de 
Ourém a Cerimónia de Entrega de Certificados 
do Centro de Formação Contínua e do Centro 
para a Qualificação e o Ensino Profissional, que 
contará com a presença de cerca de 500 pessoas 
que utilizaram os serviços da Insignare para 
melhorarem as suas competências. Finalmente 
e no próximo dia 12 de fevereiro, o Encontro de 
Hoteleiros, organizado pelo Santuário de Fátima, 
honra a EHF com a sua presença, confiando-nos 
a realização do tradicional jantar de convívio e 
encerramento. Trabalho é coisa que não nos irá 
faltar. Um Bom Ano para todos!

Francisco Vieira
Diretor Executivo da INSIGNARE

Esta iniciativa tem o objetivo de afirmar Ourém como um pólo regional de formação profissional de 
nível médio na área da Mecânica. Venha visitar a exposição e saiba mais sobre este setor em constante 
evolução e desenvolvimento.

Vem aí a 2ª edição das Jornadas da Mecânica, que 
terá início no próximo dia 22 de Janeiro de 2015. 
O certame terá a duração de 3 dias e decorrerá no 
horário compreendido entre as 14h00 e as 22h00, 
no Centro de Negócios de Ourém. A entrada é 
gratuita e aberta ao público.

Com o objetivo de afirmar Ourém como um 
pólo regional de formação profissional de nível 

médio na área da Mecânica, a edição deste ano 
irá contar com empresas das seguintes áreas: 
Maquinações Convencionais e CNC; Digitalização 
3D; Serralharia; Software CAD/CAM; Mecatrónica, 
Automação e Robótica; Metalomecânica; Higiene 
e Segurança no Trabalho.
Das áreas anteriormente mencionadas irão estar 

presentes um total de 19 empresas, oriundas 
de norte a sul de Portugal, expondo as últimas 
soluções em termos de ferramentas, equipamentos 
e máquinas para a indústria. Estarão ainda 
presentes 7 empresas concessionárias de 
diversas marcas de automóveis, motos e máquinas 
industriais e agrícolas, expondo as novidades 
destes setores.
À semelhança da edição do ano passado irão 

decorrer 4 sessões técnicas de acesso livre, nas 
tardes de quinta e sexta-feira. Os temas que 
irão ser abordados são “Tecnologias CAD/CAM 
aplicadas ao metal, madeira, pedra e compósitos”, 
“Automação Industrial”, “Manutenção de 
Equipamentos” e “Digitalização 3D (Engenharia 
Inversa),  Controlo Dimensional e de Qualidade 
(Inspeção óptica de superfície)”.
Os dados estão lançados e espera-se uma forte 

presença de todos aqueles que desenvolvem a sua 
atividade profissional nestas áreas e do público 
em geral, de forma promover um setor económico 
de elevada empregabilidade e aumentar a 
atratividade à cidade de Ourém.

“Esta atividade abrange 
praticamente todas 
as áreas de formação 
leccionadas na Escola 
Profissional de Ourém, 
com maior incidência 
nos cursos profissionais 
de Metalomecânica, 
Manutenção Industrial, 
Electromecânica, 
Mecatrónica Automóvel e 
Eletrónica, Automação e 
Comando.”
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Jornadas da Mecânica 2015
Sessões técnicas
Para garantir o seu lugar nas sessões técnicas, contacte a EPO (telefone - 249 540 390 | e-mail - epo3@insignare.pt), até ao dia 21 de janeiro, 
informando quais os temas que pretende assistir.

Quinta feira / Dia 22
14h30 às 15h30
Tema ” Tecnologias CAD/CAM aplicadas ao Metal, Mobiliário, pedra e compósitos”
•	 Alphacam, a solução CAM líder para a maquinação de madeira, pedra e compósitos, com fresagem para múltiplos eixos em centros de 

maquinação de metais e torno
•	 Cabinet Vision, facilita o fabrico de móveis de dimensões únicas (cozinha, WC, etc), permitindo um elevado nível de automação, desde a 

componente comercia (Design 3D) aos orçamentos, desenhos técnicos, listagens, relatórios e código para as CNC’s.
•	 Edgecam, solução de CAM, líder de mercado, que combina a geração de sofisticados percursos de ferramenta com uma limpa integração 

do CAD.
•	 Radan, líder mundial do seu segmento, é essencial para conceber e fabricar produtos de chapa de metal (em puncionadoras, perfilhadoras, 

nesting e bending) sobretudo quando a eficiência e o aproveitamento do material são fundamentais.
Orador: João Vasconcelos e Pedro Lima (Bitmind)
 

16h00 às 17h00
Tema “Automação Industrial”
•	 Equipamentos pneumáticos e eletro-pneumáticos
•	 Eficiência energética
Orador: Nuno Oliveira (SMC-Portugal)
 

Sexta feira / Dia 23
14h30 às 15h30
Tema “  Manutenção de Equipamentos CNC  -  DNC Técnica”
•	 Manutenção em máquinas ferramentas convencionais e CNC (máquinas de Controlo Numérico Computorizado)
•	 Retrofit´s ou reconversões e atualizações de máquinas
•	 Manutenção em máquinas de injeção de plásticos
Orador: Francisco Neves (Dnc-técnica)
 

16h00 às 17h00
Tema “ Digitalização 3D (Engenharia Inversa), Controlo dimensional e de Qualidade (Inspeção óptica de superfície) – STEINBICHLER”
•	 Digitalização 3D, sistemas COMET® baseados na projeção de padrões de luz e por outro lado o T-SCAN, scanner de mão de alta resolução.
•	 Deteção precoce, contínua e completa dos defeitos de superfície com o sistema ABIS - sistema de inspeção de superfícies de alta precisão 

abre novas perspetivas para a garantia da qualidade.
Orador: José Anica (Steinbichler - Portugal)
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Jornadas da Mecânica - a visão dos nosso alunos

Para garantir
a sua entrada

no evento pode 
destacar

o convite que 
é extensivo a 
familiares e 

amigos.

“As expectativas 
que tenho com este 
curso é que com ele 
possa atingir uma 
qualificação profissional 
de excelência. Pelo que 
tenho lido este é um 
curso com uma elevada 
taxa de empregabilidade 
no setor dos moldes...” 

“Espero que possamos 
encontrar neste certame 
diversas informações 
que possam vir a ser 
úteis para a realização 
da Prova de Aptidão 
Profissional, um dos 
projetos para o qual eu 
e todos os meus colegas 
estamos ansiosos...”

“É extremamente 
importante para a EPO 
que se afirma como 
uma Escola Oficina 
possibilitar aos seus 
alunos o contacto mais 
real com as empresas do 
ramo...”

David Carreira
Prod. Metalomecânica

Pedro Galo
Mecatrónica Automóvel

Jorge Carreira
Prog. e Maquinação

Porque este evento também tem uma componente pedagógica, é importante saber junto dos nosso alunos as suas expectativas, tanto para o evento 
como para os seus futuros profissionais. Enverdar por um curso tendencialmente mais oficinal nem sempre é fácil, mas as empresas do ramo 
garantem que é uma excelente oportunidade de carreira. Existe cada vez menos mão de obra qualificada e atualmente os profissionais do setor 
conseguem níveis de empregabilidade e de remunarações acima da média. Fomos falar com os nossos alunos para saber um pouco mais sobre o 
que eles pensam.
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Saiba quem
vai estar presente
nas Jornadas
da Mecânica
este ano... 

QUINTA FEIRA 22 JAN SEXTA FEIRA 23 JAN SÁBADO 24 JAN

DEMONSTRAÇÕES TÉCNICAS AO LONGO DE TODO O DIA

14h00 Abertura

14h30
// Sessão Técnica
Tecnologias CAD/CAM aplicadas ao metal, ma-
deira, pedra e compósitos
Orador: João Vasconcelos e Pedro Lima (Bitmind)

//Sessão Técnica
Manutenção de Equipamentos CNC - 
DNC Técnica
Orador: Francisco Neves (Dnc-técnica)

15h00 Cerimónia Oficial de Abertura 
Auditório da Escola Profissional de Ourém
- Visita ao certame
- Medieval de Honra

16h00
// Sessão Técnica 
Automação Industrial
Orador: Nuno Oliveira (SMC-Portugal)

// Sessão Técnica 
Digitalização 3D (Engenharia Inversa), Controlo 
dimensional e de Qualidade (Inspeção óptica de 
superfície) – STEINBICHLER
Orador: José Anica (Steinbichler - Portugal)

16h30

19h00
Cerimónia de Entrega de Certificados 
CFC e do CQEP da Insignare 
(Cine-teatro Municipal de Ourém)
- Porto de Honra (Centro de Negócios de Ourém)

22h00 Encerramento
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Os chefes Ivo Brandão e Samuel Mota partilham 
experiências com os alunos da Escola de Hotelaria 
de Fátima

Exposição
“Desenhar 
com café e 
uma caneta bic 
preta”

“Quem conta 
um conto 
acrescenta 
um ponto” é 
uma atividade 
que fomenta a 
leitura

Almoços no 
Claustro 
Monfortino são 
verdadeiras
“Iguarias do 
Mundo”

A Escola de Hotelaria de Fátima recebeu os seus ex-alunos Ivo Brandão 
e Samuel Mota, hoje profissionais de reconhecida qualidade na área da 
restauração e com um percurso profissional interessante para partilhar.
Numa sessão realizada dia 12 janeiro, destinada aos alunos do 2º e 3º anos 

da área da cozinha/pastelaria, e moderada pelo nosso diretor, Francisco 
Vieira, estes profissionais enalteceram a importância da aprendizagem 
realizada na escola como o primeiro passo para a criação da sua identidade 
de futuros profissionais de restauração e fundamental na definição do seu 
percurso futuro, nomeadamente nas aquisição dos conceitos de disciplina, 
rigor e métodos e técnicas de trabalho. Realçaram também que este é apenas 
o primeiro passo e que a passagem para o mercado de trabalho deve ser feita 
com a humildade de que é também nesta fase que se inicia uma nova etapa 
de aprendizagem que terá sempre por base os conceitos transmitidos em 
contexto escolar. Enquanto ex-alunos realçaram também a importância dos 
estágios como uma forma privilegiada dos alunos se darem a conhecer ao 
mercado de trabalho, e abrirem perspetivas para o seu futuro profissional.
Hoje, estes reconhecidos profissionais, o Ivo Brandão como Chefe de 

Cozinha da Pousada de Alcácer do Sal e o Samuel Mota como cozinheiro do 
Restaurante Belcanto (recentemente galardoado com a 2º estrela Michelin) 
têm já alguma experiência e desenharam o seu percurso profissional assente 
em determinadas características que consideram essenciais a todos os 
profissionais de excelência: o rigor, a dedicação a disciplina e o “saber comer”. 

O artista que expõe no restaurante Claustro 
Monfortino, no decorrer do mês de Janeiro, 
é Pedro Severo Gomes nascido em 1980 em 
Évora, Licenciado em Design de Comunicação 
em Portalegre e Mestre em Design e 
Multimédia em Coimbra. Por volta de 1994 
começou a fazer exposições colectivas e 
individuais, em escolas, juntas de freguesia, 
museus e pousada. Apresenta, neste novo ano 
de 2015, um estilo de produções diferentes 
dos trabalhos outrora expostos. Este 
intitulado “#01 - Klecksographie e Projeção 
Freudiana em mancha de café projeto” partiu 
de um trabalho universitário em 2002, quando 
Pedro teve de fazer pequenos apontamentos 
em espaços públicos com qualquer tipo 
de matérias. Após este trabalho, o hábito 
adquirido passou a ser uma rotina. Emergindo 
assim, o desenhar com café e uma caneta bic 
preta, num espaço público.
Agora que já conhece um pouco deste artista, 

venha visitar a exposição nos dias úteis das 
12H30 às 18H00, no restaurante Claustro 
Monfortino. Esperamos por si!

Até dia 22 de Janeiro, há almoços temáticos 
na EHF, no âmbito da iniciativa “Iguarias do 
Mundo” que decorrerá nos dias úteis, entre 
as 12h30 e as 15h00.
Esta atividade decorre do trabalho de 

pesquisa que tem vindo a ser desenvolvido 
pelos nossos alunos finalistas dos cursos de 
cozinha/pastelaria e restaurante/bar. Esta 
pesquisa incide essencialmente sobre as 
iguarias gastronómicas de diferentes partes 
do mundo mas também na descoberta da 
atividade vitivinícola dos mesmos. Assim, cada 
equipa concebeu um menu representativo e 
que, nesta fase pretende colocar à degustação 
de todos aqueles que nos derem o prazer da 
sua visita.
  De	 referir	 que	 apenas	 teremos	 10	 lugares	

disponíveis para cada menu. Esta é mais uma 
oportunidade para fomentar e incentivar a 
aprendizagem e formação prática dos alunos 
da Escola de Hotelaria de Fátima.

A atividade proposta aos alunos da EPO tem 
como principal objetivo dinamizar a leitura 
de obras literárias, premiando os alunos com 
pontos que se possam converter em valores (a 
somar a um qualquer módulo à disciplina de 
Português) é a “recompensa” que se pretende 
associar a esta atividade e assim estimular a 
leitura. O regulamento desta atividade permite 
que alunos que possam ler um qualquer livro 
à sua escolha (naturalmente poderão aceitar 
sugestões das professoras). E mediante a 
leitura da obra, o aluno poderá obter pontos 
através de 4 possíveis atividades (podendo 
desenvolver uma, duas, três, as quatro, como 
entender). 
Iniciada esta atividade há 3 anos, e apesar de 

mais timidamente ao início, tem encontrado 
no presente ano letivo, alunos curiosos, 
entusiasmados e ativamente participativos.
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Insignare recebe primeira 
reunião internacional do projeto 
Transnational Business Groups

Centro de Formação Contínua 
da INSIGNARE entrega 829 
certificados

No âmbito do novo programa Erasmus +, sendo uma das dez parcerias de Educação e Formação 
Profissionais aprovadas em Portugal, a INSIGNARE coordena o projeto Transnational Business 
Groups, cuja primeira reunião decorreu no passado dia 8 de janeiro nas instalações da Escola de 
Hotelaria de Fátima. Além de Portugal, estão presentes três escolas (Grécia, Croácia e Turquia), 
uma Fundação Holandesa que apoia o Empreendedorismo, uma empresa Italiana de mobilidades 
internacionais e a maior associação europeia de escolas profissionais, a EfVET.
Esta parceria está relacionada com o empreendedorismo e visa ajudar os alunos a criar o seu 

próprio negócio:
Vai criar e permitir a frequência, com os professores, de um curso de formação on-line sobre 

gestão empresarial virtual, alojado na nossa Moodle.
Através da criação de quatro grupos mistos internacionais de estudantes, cada um será responsável 

pela gestão de uma empresa virtual e pela tomada de decisões sob vários conjuntos de diretrizes 
definidas pelos parceiros;
As equipas mistas terão de cooperar internamente, a fim de vencer a competição, realizada numa 

plataforma online aberta.

No dia 23 de janeiro, pelas 19 horas, a INSIGNARE realizará uma Cerimónia de Entrega de 
Certificados referente à formação realizada ao longo do ano de 2014 pelo Centro de Formação 
Contínua. A cerimónia terá lugar no Cine-teatro Municipal de Ourém. Serão também entregues os 
certificados aos adultos que terminaram a sua formação no CQEP – Centro para a Qualificação e o 
Ensino Profissional.
Durante o ano de 2014, muitos foram os formandos que aproveitaram a oportunidade de melhorar 

as suas competências frequentando as formações dinamizadas, um pouco por todo o concelho, pelo 
Centro de Formação Contínua e pelo CQEP – Centro para a Qualificação e o Ensino Profissional da 
Insignare.
São 829 os certificados que estão prontos a serem entregues e que se referem a formações nas 

seguintes áreas: Informática; Hotelaria e Restauração; Cake Design; Línguas Estrangeiras; Primeiros 
Socorros; Soldadura; Apoio à Pessoa Idosa; Apoio à Criança; Contabilidade; Secretariado; Fotografia 
e Vídeo; Língua Portuguesa; Comunicação; Decoração Floral e Costura.
A cerimónia contará com a presença das entidades que se associaram à Insignare no sentido 

de levar mais longe este esforço de formação. Com o seu apoio na disponibilização de espaços 
foi possível realizar formação fora dos grandes centros do concelho (Ourém e Fátima) e levar a 
formação às restantes freguesias do concelho.

>> 15 de janeiro de 2015
Sessão Técnica de Domótica e Inmótica para os 
alunos de Eletrónica, Automação e Comando da 
Escola	Profissional	de	Ourém

>> 20 de janeiro de 2015 
Sessão Técnica: Ser empresário em Portugal para 
os	 alunos	 de	 Gestão	 da	 Escola	 Profissional	 de	
Ourém

>> 21 de janeiro de 2015
Sessões informativas sobre os cursos do ensino 
superior para todos os alunos de 3º ano da Escola 
Profissional	de	Ourém

>> 21 de janeiro de 2015
Torneio de Futsal E.B. Ourém Todas as turmas da 
Escola	Profissional	de	Ourém

>> 21 de janeiro de 2015
Torneio de tenis de mesa para todos os alunos da 
Escola de Hotelaria de Fátima

>> 22 a 24  de Janeiro de 2015
Jornadas da Mecânica
Centro de Negócios de Ourém
Aberto das 14h00 as 22h00  
Entradas Gratuitas

>> 24 de janeiro de 2015
Fase de seleção para concursos (Jovem EHF) dos 
alunos de Cozinha / Pastelaria e Restaurante / Bar 
da Escola de Hotelaria de Fátima

>> 28 de janeiro de 2015
Sessões informativas sobre os cursos do ensino 
superior para todos os alunos de 3º ano da Escola 
Profissional	de	Ourém
 
>> 28 de Janeiro de 2015
Reunião conselho pedagógico EHF

>> 30 de janeiro de 2015
Entrega das PAP dos alunos de 3º ano da Escola de 
Hotelaria de Fátima
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Este mês a estrela sou eu...

Milena Marques
Aluna do Mês da EPO

A Milena é uma aluna muito interessada 
e empenhada na realização das tarefas 
propostas pelos docentes. Tem uma 
participação muito ativa ao longo das aulas 
com grande sentido de responsabilidade. 
Apresenta objetivos e metas muito bem 
definidas,	o	que	se	traduz	numa	mais	valia	
para	obter	sucesso	profissionalmente.

Parabéns Milena!

Nuno Oliveira
Aluno do Mês EHF

Com esta justa homenagem pretende-se, 
sobretudo, felicitar o aluno pela evolução 
positiva que tem vindo a evidenciar ao 
longo do seu percurso académico. De facto, 
a	 sua	 postura	 cada	 vez	 mais	 profissional,	
autónoma e diligente permitiu-lhe não só 
obter resultados escolares promissores, 
mas também sobressair de entre os vários 
alunos propostos.

António Évora
Coordenador Técnico da EPO

António Évora é a cara da organização 
das Jornadas da Mecânica que decorrem de 
22 a 24 de Janeiro, no Centro de Negócios 
de Ourém, entre as 14 e as 22 horas. A 
novidade desta edição será a presença de 
empresas ligadas ao Comércio de Viaturas 
Automóveis, Motos e Máquinas Agrícolas 
e Industriais. Esta atividade é gratuita e 
aberta ao público.

Porque nunca se pode 
esquecer a liberdade de 
expressão e a liberdade 
de imprensa, também esta 
publicação faz questão de se 
juntar à onda de solidariedade 
que se formou após o ataque 
terrorista à redação do 
jornal Charlie Hebdo, em 
Paris.

...


