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Alguns indicadores actuais



O Cluster (Monografias)

Temas destacados
Educação e Formação para adultos
E-learning
Inovação
Tecnologia automóvel
Sistemas de gestão
Fileira das Madeiras
Qualidade e Ambiente
TIC
Metalomecânica
Optoelectrónica
NQF
ECDL
Energia
Materiais 
Calçado
Gestão
Micro ondas
Higiene e Segurança
Formação empresarial



O Cluster (tipo de consulta)



O Cluster (Forma de atendimento)



O Cluster (recursos humanos)

Média de 2 colaboradores afectos a cada CRC
Maioritariamente licenciados



O Cluster (recursos humanos)



�Actividades individuais
Cada CRC deste Cluster dispõe de diversas 
actividades (formação, eventos, workshop´s,etc), 
alguns de carácter muito específico e dirigido.

Planos de actividades de cada cluster



cluster 2011
É evidente uma retracção, por parte de todas as 
entidades integrantes da rede, na projecção de 
novos eventos e actividades extra, cuja execução 
poderia ter interesse no seio da rede. Todas têm 
actividades internas, nomeamente acções de 
formação inerentes à sua normal actividade, mas 
não são tomadas iniciativas de potencial fomento 
da rede, reflexo do estado actual e retracção de 
todas as instituições e empresas Portuguesas.



Reflexão
Algumas perguntas que todas as empresas devem 

colocar-se já:

� Onde estará a minha empresa nos próximos anos?
� Haverá suficientes empregados especializados 

(tecnologia) para fazer crescer a empresa?
� Que inovações na força laboral darão vantagem 

competitiva?
� Qual a forma mais rápida de melhorar as competências 

tecnológicas dos meus colaboradores?
� Como se podem criar oportunidades de negócio? 



Conclusões
Apesar  da situação actual, seremos capazes 
de dar continuidade às subredes criadas, no 
sentido enfrentar os novos desafios através de:

•Participação em comunidades de prática
•Publicação de “artigos”
•Promoção de eventos de dissiminação de 
saberes intra e extra cluster/rede
•Parcerias em candidaturas a projectos 
apoiados (nacionais/internacionais)
•...



Comunidade de prática



Participantes

É uma comunidade aberta e dinâmica, a lista de membros 
também é dinâmica e mutável ao longo do tempo de vida 

da comunidade
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Papéis assumidos pelos 
membros

Coordenação

…

…

• Valor percebido vs valor acrescido;
• Disponibilidade;
• Ganhos vs perdas.



Domínio

� Sustentabilidade: tema central para as organizações sejam elas 
com ou sem fins lucrativos. A Inovação e as práticas inovadoras 
têm um papel para a sustentabilidade? Quais os pontos-chave 
para uma organização ser sustentável? O que é isto da 
sustentabilidade?

� Referencial de Formação: uma das possibilidades seria o trabalho 
em torno da  criação/validação de um referencial de formação 
assente nas temáticas em estudo.

� Manual de boas práticas em empreendedorismo e inovação



Espaços de trabalho/partilha



Outputs
Curso em regime de e-learning, 

normalizado (Scorm) de acesso livre

Módulos:

1. Sustentabilidade, materiais e ambiente

2. Princípios de pensamento sobre o ciclo de vida 

3. Introdução à avaliação do ciclo de vida

4. Aplicações da avaliação do ciclo de vida

5. Gestão ambiental



Convidamos todos a 
participarem e a testar…

crc@catim.pt


