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Schneider Electric promove Nova Economia Energética 
no WorldSkills Portugal 2018  

Lisboa, 20 de fevereiro de 2018 – À semelhança do que aconteceu nos últimos anos, a 

Schneider Electric, líder na transformação digital da gestão de energia e automação, irá 

participar no Skills Portugal 2018, evento organizado pelo Instituto do Emprego e Formação 

Profissional e pelo WorldSkills, que decorrerá entre 25 de fevereiro e 2 de março no Centro 

de Emprego e Formação Profissional de Beja. Esta iniciativa também denominada por 

Campeonato Nacional das Profissões, assenta na cooperação, partilha de boas práticas e 

promoção da importância das competências profissionais no desenvolvimento socioeconómico 

dos países em que se realiza. Com a sua participação, a Schneider Electric pretende realçar o 

seu compromisso global relativamente à gestão de energia e sustentabilidade, seja 

através dos vários programas corporativos que tem neste âmbito, seja através da oferta de 

formação que disponibiliza e do foco no desenvolvimento de soluções inovadoras.  

Num mundo cada vez mais exigente no que diz respeito às necessidades de energia e 

digitalização dos negócios, mas também na descentralização e descarbonização, torna-se 

imperativo que a nova geração de profissionais esteja ciente dos desafios associados à nova 

economia energética e a um mercado cada vez mais competitivo, dotando-se de ferramentas 

que lhes permitam diferenciar-se e assumir um papel ativo na nova Economia Energética, 

algo que a maioria das organizações ainda está longe de assumir, segundo um estudo 

divulgado pela Schneider Electric.  

Nesta edição, a Schneider Electric marca presença no WorldSkills Portugal através do 

patrocínio das provas de eletricidade, com um workshop sobre sistemas de automação 

residencial e uma ferramenta inovadora, e-Configure, que será apresentada por Fernando 

Ferreira, Responsável de Ecobuilding, Schneider Electric Portugal. Esta ferramenta de 

programação de sistemas de domótica, permite a um eletricista, instalador ou mesmo um 

cliente final criar soluções de domótica. O e-Configure faz parte da solução de KNX que a 

Schneider disponibiliza e que permite maximizar a flexibilidade, o conforto e a segurança e o 

rendimento de novos edifícios, revolucionando as abordagens convencionais de gestão de 

energia. 

Sobre a participação da Schneider Electric no Skills Portugal 2018, Ana Vieira Simões, 

Diretora de Recursos Humanos da Schneider Electric Portugal, sublinha é para nós uma 

honra associarmo-nos novamente ao Skills Portugal e ao Instituto de Emprego e Formação 

http://www.schneider-electric.com/pt
http://hub.resourceadvisor.com/aem-ebooks/corporate-energy-sustainability-programs-research-report
http://hub.resourceadvisor.com/aem-ebooks/corporate-energy-sustainability-programs-research-report
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Profissional, com o qual temos uma relação de parceria duradoura. Acreditamos e, aliás, esse 

é o nosso lema, que grandes pessoas fazem uma grande empresa e, portanto, além dos 

nossos programas corporativos de acesso à energia no âmbito da responsabilidade social, 

apostamos fortemente em investigação e desenvolvimento, para podermos oferecer soluções 

inovadoras ao mercado, assumindo  a componente da formação um papel crucial para novos 

profissionais, mas também para os dotar de novas competências ao longo do seu percurso 

profissional. 

A Schneider Electric dispõe de um Centro de Formação, certificado pela DGERT, através do 

qual disponibiliza cursos presenciais em áreas como a Eletrónica e Comando de Potência, 

Automação e Controlo Industrial, Supervisão e Comunicações, Distribuição Elétrica em Baixa 

e Média Tensão e Eficiência Energética e Qualidade da Energia. Além disso,  disponibiliza 

uma plataforma de e-Learning, gratuita, com mais de 200 cursos na área da sustentabilidade 

e gestão de energia e que disponibiliza ainda 2 tipos de certificação: Data Center Associate e 

Professional Energy Manager.  

O compromisso da Schneider Electric no desenvolvimento do talento e da sustentabilidade 

está bem patente em outras iniciativas da multinacional francesa, entre as quais o desafio Go 

Green in the City, que vai já na sua oitava edição e que visa estimular e ajudar estudantes de 

todo o mundo no desenvolvimento de soluções energéticas inovadoras para cidades 

inteligentes. 

 

Agenda Presença Schneider Electric no Skills Portugal: 

28 de fevereiro - 11H às 12H  

Workshop KNX: eConfigure, a nova ferramenta gráfica de programação de Domótica KNX. 

Apresentação da ferramenta de programação de sistemas de domótica baseados em 
tecnologia KNX, o eConfigure. Nova geração de ferramentas gráficas, intuitivas que permitem 
a um eletricista, instalador ou mesmo um cliente final criar soluções de domótica. 

 

Sobre a Schneider Electric    

A Schneider Electric lidera a Transformação Digital na Gestão de Energia e Automação em Habitações, Edifícios, Centros de 
Dados, Infraestruturas e Indústrias. 

http://www.gogreeninthecity.com/?_sm_au_=iNVbJppWqVbkkL0H
http://www.gogreeninthecity.com/?_sm_au_=iNVbJppWqVbkkL0H
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Com uma presença global em mais de 100 países, a Schneider é líder incontestável na gestão de energia – em Média e Baixa 
Tensão, Alimentação Elétrica Segura e em Sistemas de Automação.  

Fornecemos soluções de eficiência integrada que combinam energia, automação e software. No nosso Ecossistema global, 
colaboramos com a maior Comunidade de Parceiros, Integradores e Programadores através de uma Plataforma Aberta para 
proporcionar controlo em tempo real e eficiência operacional.  

Acreditamos que bons colaboradores e parceiros fazem da Schneider uma grande empresa e que o nosso compromisso com a 
Inovação, Diversidade e Sustentabilidade garantem que Life Is On em qualquer lugar, para todos e em todos os momentos.  

www.schneider-electric.pt  

 

Related resources: 

Hashtags: #LifeIsOn  #SchneiderElectric #Sustentabilidade #Energia 

#KNX#WorldSkillsPortugal#GreatPeopleMakeaGreatCompany 

Follow us on*:        

Discover Life is On 

http://tv.schneider-electric.com/site/schneiderTV/index.cfm?video=15aXVtdDriWq9bWNul594OvchdzAiPhW#ooid=15aXVtdDriWq9bWNul594OvchdzAiPhW
http://tv.schneider-electric.com/site/schneiderTV/index.cfm?video=15aXVtdDriWq9bWNul594OvchdzAiPhW#ooid=15aXVtdDriWq9bWNul594OvchdzAiPhW
http://www.schneider-electric.pt/
https://twitter.com/SchneiderElec
http://tv.schneider-electric.com/site/schneiderTV/index.cfm?video=15aXVtdDriWq9bWNul594OvchdzAiPhW#ooid=15aXVtdDriWq9bWNul594OvchdzAiPhW
https://www.facebook.com/SchneiderElectric?brandloc=DISABLE
http://tv.schneider-electric.com/site/schneiderTV/index.cfm?video=15aXVtdDriWq9bWNul594OvchdzAiPhW#ooid=15aXVtdDriWq9bWNul594OvchdzAiPhW
https://www.linkedin.com/company/schneider-electric
http://tv.schneider-electric.com/site/schneiderTV/index.cfm?video=15aXVtdDriWq9bWNul594OvchdzAiPhW#ooid=15aXVtdDriWq9bWNul594OvchdzAiPhW
https://plus.google.com/+schneiderelectric/posts
http://tv.schneider-electric.com/site/schneiderTV/index.cfm?video=15aXVtdDriWq9bWNul594OvchdzAiPhW#ooid=15aXVtdDriWq9bWNul594OvchdzAiPhW
https://www.youtube.com/user/SchneiderCorporate
http://tv.schneider-electric.com/site/schneiderTV/index.cfm?video=15aXVtdDriWq9bWNul594OvchdzAiPhW#ooid=15aXVtdDriWq9bWNul594OvchdzAiPhW
http://tv.schneider-electric.com/site/schneidertv/index.cfm
http://tv.schneider-electric.com/site/schneiderTV/index.cfm?video=15aXVtdDriWq9bWNul594OvchdzAiPhW#ooid=15aXVtdDriWq9bWNul594OvchdzAiPhW
http://blog.schneider-electric.com/
http://tv.schneider-electric.com/site/schneiderTV/index.cfm?video=15aXVtdDriWq9bWNul594OvchdzAiPhW#ooid=15aXVtdDriWq9bWNul594OvchdzAiPhW
http://tv.schneider-electric.com/site/schneiderTV/index.cfm?video=15aXVtdDriWq9bWNul594OvchdzAiPhW#ooid=15aXVtdDriWq9bWNul594OvchdzAiPhW
http://tv.schneider-electric.com/site/schneiderTV/index.cfm?video=15aXVtdDriWq9bWNul594OvchdzAiPhW#ooid=15aXVtdDriWq9bWNul594OvchdzAiPhW
http://tv.schneider-electric.com/site/schneiderTV/index.cfm?video=15aXVtdDriWq9bWNul594OvchdzAiPhW#ooid=15aXVtdDriWq9bWNul594OvchdzAiPhW

