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TEDxYouth@Coimbra – Sessão 2
É possível mudar o mundo com o poder das competências?  23 de maio | 14h00 – 16h30
O que é o TED?
O TED é um evento anual que junta várias mentes brilhantes de todo o mundo para partilhar ideias interessantes da sua
área: tecnologia, entretenimento, design, ciência, negócios, desenvolvimento e humanidades, e que procura melhorar o
mundo e a vida das pessoas, em particular dos que pior vivem, partilhando experiências de sucesso.
“TED” significa Tecnologia, Entretenimento e Design – três áreas de estudo que, em conjunto, modelam o nosso futuro.
Na verdade, este evento é muito mais abrangente, discutindo ideias que são relevantes em qualquer área.
O TEDxYouth@Coimbra tem como objetivo demonstrar a importância do poder das competências como uma mais-valia
para o futuro das nossas comunidades. Competências relacionadas com Tecnologia, Design, Ciência, Artes,
Humanidades, Educação, Cidadania e Sociedade. É nessa perspetiva que vão ser apresentadas algumas ideias
desenvolvidas por jovens que já foram projetadas a nível mundial e que estão a ser usadas para mudar o mundo.
Os oradores do TEDxYouth@Coimbra vão partilhar projetos inovadores, teorias atrativas, novas tecnologias e resoluções
de problemas criativas relacionados com a sua área de competência.
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Pedro Paiva | Auditor/Consultor/Formador em Qualidade e Inovação
Rita Galante | Ex-concorrente do WorldSkills Portugal
Diogo Silva | Formando de curso de Aprendizagem de Técnico de Informática – Sistemas no
Centro de Formação de Aveiro
TEDTalk
Adriana Neves | Estudante
Joana Branco | Especialista em Biotecnologia e Gestora de Inovação

Visita guiada ao espaço da competição
Mais informação em worldskillsportugal.iefp.pt ou pelo e-mail wsp@iefp.pt
Página oficial do evento no canal TED https://www.ted.com/tedx/events/19590
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