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Janela de Oportunidade  

• The metal, Engineering and Technology  (MET)based sector is 
a key driver of Europs’s Economy, and people are its greatest 
asset. 

 

• Ensuring the availability of high-quality personnel, including 
young people, is therefore crucial both to the industry future 
and to Europe prosperity. 

                                                   

                                                            CEEMET: in Strengthening Cooperation between Industry and 

                                                                                                        Initial Vocational Education & Training 
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 Automação 

 Inteligência artificial 

 Multi-fontes de informação 

 Novo materiais 

 Novos processo de produção 

 Network internacional 

 

Mercado 
(tendências) 
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Da produção baseada nos recursos à 

produção baseada no conhecimento 

Adaptativo 

Da linearidade à complexidade 

 Da mono-disciplinaridade à 

transdisciplinaridade 

Da macro e micro à nanotecnologia 

 

 

Mercado 
 (tendências) 
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 Criar um clima de sucesso 

 Encorajar a inovação 

 Fomentar a atenção dispersa 

 Competências interculturais 

 Solução de conflitos 

 Multicompetências 

Formação/ 
Competências 
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 Formação de curta duração 

 Formação centrada no projeto 

 Novos métodos formativos 

 Formação individualizada 

 Promoção do Empreendedorismo 

 Flexível, Adaptável e Qualificante 

Formação/ 
Competências 
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 Promover tecnologias e métodos de produção que reduzam a utilização de 
recursos naturais 

 Promover a eficiência energética na Indústria transformadora 

 Reforçar a internacionalização das PMEs 

 Reconhecer a importância da cadeia de valor (permite oferecer soluções 
integradas, à medida) 
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Focalizar  nas questões sociais 

(Envelhecimento da sociedade) 

PME inteligentes (bebendo da 

pesquisa e aplicando na Produção 

Reformar a Educação e 

Formação (sinergias) 

Infraestruturas 
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