
INFORMATIV0 1/09 (De 31 de Março) 
 

AOS PARCEIROS DO CLUSTER  
 
 

Das reuniões de coordenação dos Clusters realizadas em Lisboa (IEFP), a 19 de Fevereiro e no 
Porto (CATIM), a 23 de Março, resultaram as seguintes informações de interesse para todos os CRC: 
 

O CRC virtual está mais prático. Ainda em fase de teste deve ser utilizado e dinamizado, no 
interesse da rede e da comunidade. Também é por isso que estamos por aqui, agora. Eventuais 
problemas ou sugestões devem ser comunicados, por e-mail, ao Dr. Francelino Nunes; 
 

Para além dos “Planos de Actividade dos CRC do Cluster” e do “Plano de Actividades do 
Cluster”, apresentado pelo CRC coordenador, são referenciadas outras actividades e informações 
transversais à rede: 

 
- Disponibilidade, na Base FORMEI, de livros digitais, de acesso aberto para fazer 

algumas impressões; 
- Reactivação do grupo de documentação, com recuperação do Thesaurus, nova 

versão Horizon. Revisão dos princípios FORMEI. Necessário reunir os CRC que já 
fazem catalogação nesta base e realizar workshops para esclarecimento de dúvidas; 

- Organização prevista de Comunidades de Prática, uma por cada Cluster, com um 
animador em cada e um coordenador comum; 

- Realização do Encontro Anual da Rede de CRC, no CEARTE, em Coimbra, a 16 de 
Abril 2009: Duas inscrições por CRC;  

- Realização do Workshop “Desenvolvimento da Cultura e das Competências 
Empreendedoras: Recursos e Soluções”, CNQF (IEFP), CECOA, Lisboa, 24/03/09; 

- Realização do Workshop “Animação Territorial e Economia Social” CNQF (IEFP), 
Cluster FDRL, REAPN, Maio/Junho (dia a confirmar), no Porto (local a confirmar); 

- Realização de Workshop sobre “E-FORMAR/INOVAÇÃO”, CNQF/Cluster ALV 
(Aprendizagem ao Longo da Vida), em Junho, dia e local a confirmar; 

- Workshop “Tutoria e Aprendizagem”, ALV, em data e local a confirmar; 
- Workshop “Gestão do Conhecimento e Criatividade”, Cluster FITE (Formação para 

a Inovação Tecnológica e Empresarial); Outubro, dia e local a confirmar; 
- Workshop “Recursos Humanos e Qualidade nas Organizações”, FDRL, 

Outubro/Novembro, dia e local a confirmar; 
 

Estão ainda previstas Acções de Formação, sobre: 
 

- Carregamento e Tratamento Electrónico de documentos, a pensar nos CRC mais 
recentes, mas também nos mais antigos; 

- Recolha e Tratamento de Informação na Net; 
- Formação Inicial de Formadores, (gratuita para a rede), Lisboa/Porto, a confirmar; 
- Renovação do CAP em áreas especializadas; (gratuitas para formadores das 

entidades com CRC na rede). 
- Formação de e-formadores, direccionada para a rede; 
- Produção de Recursos Técnico-Pedagógicos (proposta pelo CATIM). 

 
De onde se depreende, a importância de estar atento e disponível para a informação circulante. 


