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A pensar nos Jovens Profissionais, a APRH Jovens Profissionais, organizou o presente 

programa, no âmbito do SILUSBA. Todas as sessões serão realizadas em Português e o 

evento encontra-se aberto, mediante inscrição, mesmo que não participe no Simpósio. 

Contamos com a sua presença! 

 

 

 

Nesta sessão os Jovens Profissionais terão oportunidade de contactar com diversos 

softwares de modelação dos Recursos Hídricos, providenciados pelo MIKE DHI. 

Com mais de 50 anos de experiência a lidar com os fenómenos da Hidráulica e Recursos 

Hídricos e com uma implementação em mais de 140 países, a DHI fornece softwares de 

modelação essenciais, a todos os Jovens Profissionais, que procuram melhorar as suas 

capacidades técnicas e conquistar novos desafios. Nesta sessão serão apresentadas as 

diversas potencialidades do software MIKE, tendo em vista as necessidades de quem 

inicia agora a sua carreira profissional. 

Orador Convidado: 

 

Programa Jovens Profissionais 

Dia 13 Quarta-Feira – 15h30 – 16h45 

DHI - Modelling the World of Water 



 

 

 

 

A presente sessão providencia aos participantes, uma visão abrangente, por parte da Engª. 

Alexandra Serra (Águas de Portugal) sobre os desafios e principais características, que o 

mercado de trabalho valoriza nos Jovens Profissionais, que procuram desenvolver a sua 

carreira no Setor da Água. 

Esta é uma sessão focada na partilha de experiências e recomendações úteis para melhorar 

o perfil do Jovem Profissional, tendo em conta o atual panorama da empregabilidade no 

Setor da Água, nos Países de Língua Oficial Portuguesa. 

Orador Convidado: 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Responsáveis (contactar em caso de dúvida): 

 Tiago Ferradosa – email: dec12008@fe.up.pt              tel. +351 91 93 89 590 

 Vanessa Ramos – email: vmr@fe.up.pt                        tel. +351 91 74 56 102 

 

Reserve aqui o seu lugar: goo.gl/u2KXiC 

      

 

Dia 14 Quinta-Feira – 15h30-16h30  

A Empregabilidade dos Jovens Profissionais no Setor da Água 

mailto:dec12008@fe.up.pt
mailto:vmr@fe.up.pt

