
Os materiais Code4SP
estão prontos a ser
testados!
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Equipas nacionais de
técnicos e consultores
curriculares
serão formadas em
cada contexto
nacional.
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Formação das equipas
de  técnicos e
consultores
curriculares (NCPCs)

Os NCPCs serão formados por especialistas

em TI, mentores e consultores que ajudarão

a desenvolver o plano/protocolo de ação

metodológica que será aplicado durante a

condução das reuniões cara-a-cara, entre NCPCs e

participantes. Além do plano de ação, os NCPCs

desenvolverão e estabelecerão um plano

metodológico concreto que prevê o processo

de seleção dos participantes, com base

em critérios determinados e prédefinidos.# C o d e 4 S P
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Hotspots de formação
Code4SP 
serão estabelecidos
em Chipre, Grécia e
Portugal



Fique atento/a:
As atividades de
teste do Code4SP
estão agendadas
para setembro de
2022!

Introdução à programação

HTML

CSS

SQL

JavaScript

20 participantes de Chipre, Grécia e Portugal

serão selecionados/as para participar nas fases

de teste piloto!

O módulo de formação concebido para o

Code4SP (e inerentemente baseado nas

boas práticas do CodeDoor) é projetado para

iniciar os/as participantes num caminho para

estudos futuros em desenvolvimento e design

web, não importando quão parcos sejam a

sua experiência ou conhecimento técnico

atuais. 

Através da formação Code4SP, serão

introduzidos aos participantes os seguintes

tópicos: 

O apoio da Comissão Europeia à produção desta publicação não constitui um aval do
seu conteúdo, que reflete unicamente o ponto de vista dos autores, e a Comissão não
pode ser considerada responsável por eventuais utilizações que possam ser feitas com
as informações nela contidas.
Projeto Número: 621417-EPP-1-2020-1-PT-EPPKA3-IPI-SOC-IN

Base de dados de
empresas afiliadas
a nível regional,
local e nacional: 

Se faz parte de uma empresa de TI

à procura de futuros talentos de

programação, podemos ajudá-lo/a! 

O Consórcio #Code4SP irá criar um

E-Directory onde as empresas de

cada país parceiro podem recrutar

programadores regularmente.


