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Os cursos e as escolas profissionais têm dado ao longo dos anos um
contributo importante para Portugal. Qualificam os alunos como
pessoas e profissionais, enriquecendo a sociedade e o tecido
empresarial e industrial do País. Venha conhecer este mundo
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Aprende-se uma profissão
contactando com o mundo
do trabalho
PRÁTICA S Proximidade dos formandos dos

cursos profissionais com empresas e organizações,
que são possíveis empregadoras, facilita
integração num estágio profissional e no mercado

O

s cursos e as escolas de
formação profissional são
cada vez mais relevantes
em Portugal. Estes formandos
vão bem preparados para o
mercado de trabalho, pois parte da sua aprendizagem é prática e feita em empresa. Ou seguem para o ensino superior,
findo o seu curso profissional.
De uma ou de outra forma, enriquecem o nosso tecido empresarial e industrial, a sociedade, o País.
Quisemos, no entanto, aferir,
em concreto, junto de quem
sabe, quais são os benefícios que
têm os estudantes que optam
pela via profissional para concluir o ensino secundário. Logo,
perguntámos aos peritos na
matéria. Joaquim Bernardo,
presidente do Programa Operacional Capital Humano (PO
CH), cujo objetivo é contribuir
para um crescimento inteligente, sustentável e inclusivo e para
a coesão económica, social e
territorial, começa por explicar
precisamente o que foi supracitado, recordando que os formandos dos cursos profissionais “aprendem uma profissão,
contactando diretamente com
o mundo do trabalho, através
da formação em contexto de
trabalho, ao mesmo tempo que
concluem a sua escolaridade”.
Ao longo do curso, e tendo em
conta o tipo de formação que
estes proporcionam, de ordem
prática, contactam com “entidades e possíveis empregadores, o que facilita a sua integração num estágio profissional ou

no mercado de trabalho depois
da conclusão do curso”. “Estes
alunos são acompanhados em
todo o processo pelos seus professores, inclusive durante o estágio profissional”, esclarece.
O presidente do PO CH acrescenta que o ensino profissional
tem “qualidade e é exigente”.
Realça que é assim que tem de

“CADA VEZ MAIS ALUNOS
QUEREM PROSSEGUIR
A SUA FORMAÇÃO PARA
O ENSINO SUPERIOR”
ser, pois “cada vez mais os alunos querem prosseguir a sua
formação para o ensino superior”. As escolas profissionais,
aponta, têm de proporcionar
preparação não só para a vertente laboral como também
para a científica. “Os alunos do
ensino profissional, além de poderem prosseguir estudos para
o ensino superior estão ainda
aptos a trabalhar logo à saída do
12º ano, com uma certificação
profissional reconhecida ao nível europeu, que lhes permite
desempenhar a profissão eleita
em qualquer país da Comunidade Europeia.”
Joaquim Bernardo conta que
quem opta pela via de dupla
certificação “vê o seu percurso
formativo facilitado”, por quase não implicar quaisquer custos para os seus alunos e famílias, através dos apoios diretos
às deslocações casa e escola, à
alimentação, às visitas de estu-

do ou à compra dos materiais
necessários para o desenvolvimento de trabalhos e projetos
no âmbito da sua formação.
SALÁRIO ATRATIVO
Em relação aos benefícios que
têm os estudantes que vão
para o ensino profissional para
concluir o secundário, Luís
Rocha, diretor do CEARTE –
Centro de Formação Profissional para o Artesanato e Património, dá como exemplo a sua
realidade. Para este responsável, a formação profissional no
artesanato e património de nível IV e equivalência ao 12º ano
tem a mais-valia de ser uma
formação “prática e qualificante que permite uma fácil

empregabilidade em áreas de
trabalho ligadas à cultura, à
criatividade e à sustentabilidade, com muita falta de mão
de obra qualificada e como tal
com remuneração atrativa”.
Estas atividades alicerçadas
em saberes técnicos e produções sustentáveis são atualmente vistas como “património de futuro”, constituindo-se como saídas profissionais
estimulantes para jovens empreendedores e criativos.
“Concluindo o secundário, os
jovens e adultos têm ainda entrada preferencial em alguns
cursos superiores, através de
protocolos que o CEARTE tem
com várias universidades e
politécnicos que dão equiva-

lência a várias disciplinas dos
cursos”, refere Luís Rocha.
AQUISIÇÃO DE COMPETÊNCIAS
Por sua vez, José Luís Presa,
presidente da ANESPO – Associação Nacional de Escolas
Profissionais, diz que os jovens
ficam mais aptos para o mercado de trabalho porque, no
percurso de três anos que é a
duração dos cursos profissionais, adquirem “competências
sociais e humanas essenciais
para a sua vida como cidadãos
ativos, competências técnicas
e tecnológicas essenciais para
o exercício de determinada
atividade profissional, bem
como um conhecimento direto do mundo do trabalho”.O
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INETE – Rumo ao futuro
EXPERIÊNCIAS Escola profissional com mais de três décadas já formou milhares de técnicos nas mais diversas áreas

O

INETE tem como missão
formar técnicos(as) altamente qualificados(as) e
cidadãos(ãs) conscientes, com
capacidade de intervenção e
adaptação à mudança, promovendo a integração no mundo
do trabalho e o prosseguimento de estudos. É uma escola
profissional com 31 anos de experiência, que já formou milhares de técnicos nas mais diversas áreas. Esta pode ser uma
primeira razão para escolher o
INETE, que tem como lema
FAZ DE TI UM PROFISSIONAL.
A oferta da escola é variada,
incluindo cursos de Gestão,
Contabilidade, Ótica, Informática, Eletrónica, Mecatrónica, Mecatrónica Automóvel, Mecânico de Aeronaves,
Serviços Jurídicos. Há muitas
profissões para escolher! A
psicóloga orienta os alunos
para a opção certa.
Independentemente do curso
que se frequenta, o objetivo é
desenvolver as capacidades
de comunicação do aluno,
bem como a flexibilidade e
autonomia, a capacidade de
resolução de problemas e o
trabalho em equipa. É uma escola que valoriza a formação
pessoal, pois só assim se formam profissionais para o século XXI.
Uma escola viva é uma escola
que se inquieta, que valoriza o

trabalho realizado, mas procura chegar mais além. Como
escola profissional, o INETE
necessita de estar constantemente atento à evolução da
sociedade em geral e do mercado de trabalho em particular, assim como a uma recorrente atualização de perfis
profissionais e dos conhecimentos técnicos e científicos.
O INETE foi uma escola-piloto
no projeto de Autonomia e
Flexibilidade Curricular, trabalha projetos técnicos, culturais, disciplinares, interdisciplinares.
O seu objetivo é que o aluno
aprenda fazendo, experimentando e para isso conta com
laboratórios e oficinas equipadas para uma formação
atualizada e de qualidade.
Existe um número significativo de aulas práticas, que permitem aos formandos perceber melhor os conceitos inerentes à sua profissão.
ESTUDAR NO ESTRANGEIRO
Para os alunos que já pensaram em ter uma experiência
internacional, esta é a escola
certa. Podem fazer um estágio
no estrangeiro, entrar num
projeto Erasmus+ com outras
escolas ou num projeto E-Twinning. O objetivo passa
por proporcionar aos alunos
uma formação global e expe-

riências que irão transformar
as suas vidas!
E para quem procura uma escola de qualidade, acrescente-se que o INETE obteve o
Selo de Qualidade EQAVET
para três anos. Uma escola
que põe o aluno no centro do
processo de ensino-aprendizagem e proporciona a construção de sólidos projetos de
vida pessoais e profissionais.
São ainda promovidos estágios em todas as áreas, para
que o estudante possa contactar com a realidade do mundo
profissional. Esta é mais uma
experiência de crescimento e
transformação. Mas, caso o
aluno tenha ambições académicas, pode sempre frequentar na escola as aulas de preparação para o ensino superior e prosseguir estudos em
universidades ou politécnicos. A escolha é do aluno! No
final dos três anos, pode trabalhar, estudar ou conjugar as
duas situações.
Há vários anos que a escola
participa em concursos externos, envolvendo dezenas de
alunos e com um palmarés de
vários prémios e distinções
honrosas. Esta forma de
estar incute nos alunos um espírito competitivo saudável e
igualmente uma cultura empreendedora, ambiciosa e de
cidadania.

VALORES HUMANISTAS
E SOLIDÁRIOS
O facto de, há vários anos, o
INETE pertencer à Rede de Escola UNESCO levou ao reforço
dos valores humanistas e solidários que pratica. Nos últimos
anos, passou a ser prática comum o desenvolvimento de
projetos integrados nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. As preocupações ambientais são uma constante, não
só na prática escolar dos alunos,
bem como na ação diária, desde
a otimização dos recursos energéticos à separação de resíduos,
entre outras ações.
Que outras razões pode um jovem encontrar para escolher o
INETE além de tudo o que foi
enunciado? O ambiente calmo
e seguro, um corpo docente
disponível, sempre atento e
pronto a ajudar, uma cultura
democrática, onde todas as vozes contam. Uma escola com
tradição, mas que continua a
procurar os métodos mais inovadores para ajudar a aprender
e crescer pessoal e profissionalmente. O INETE é uma escola
UNESCO, EQAVET, E-Twinning, tem várias certificações e
um número enorme de parcerias com empresas. Mas é, essencialmente, uma grande família, sempre pronta a receber
e ajudar a encontrar um caminho de sucesso.

Fernanda Torres,
diretora do INETE

A escola vai iniciar o ano letivo
2021-2022. Com ou sem pandemia, com ou sem confinamento (espera-se que em regime presencial todo o ano),
mas com a certeza de que continuará a fazer a diferença na
vida de centenas de alunos –
no seu crescimento, na sua
evolução pessoal e profissional, na sua vida de todos os
dias. Este é o compromisso. E
Fernanda Torres, diretora do
INETE, deixa a questão: “Queres pertencer a esta família e
comprometeres-te com um
futuro de sucesso?” Os alunos
podem agendar uma visita ou
inscreverem-se
no
site
www.inete.ptO

A OFERTA DA ESCOLA
É VARIADA, INCLUINDO
CURSOS DE GESTÃO,
CONTABILIDADE,
ÓTICA, INFORMÁTICA,
ELETRÓNICA,
MECATRÓNICA,
MECATRÓNICA
AUTOMÓVEL,
MECÂNICO DE
AERONAVES, SERVIÇOS
JURÍDICOS.
HÁ MUITAS
PROFISSÕES PARA
ESCOLHER!
A PSICÓLOGA ORIENTA
OS ALUNOS PARA
A OPÇÃO CERTA

PUB

E.volui

Mostra de educação e formação do POCH,
a montra do futuro das competências
Alinhada com uma das prioridades da Comissão Europeia, de tornar a Europa mais verde e digital, a mostra de educação
e formação proàssional (EFP) do POCH, E.volui, tem como foco a formação proàssional em prol desses objetivos. Está
online desde 31 de maio e pretende ser uma montra de projetos na área da qualiàcação da população jovem e adulta.

A

s transições verde e digital em curso acarretam
mudanças para o trabalho que implicam novas competências, tanto
para jovens como para adultos. A
revolução tecnológica, as mudanças demográ¿cas e as consequências da pandemia contribuem
para essa trajetória de mudança,
cada vez mais acelerada.
A EFP procura estar particularmente articulada com as necessidades do mercado de trabalho,
pela sua componente prática, tendo por isso um papel privilegiado
como promotora de novas competências, ajustadas à realidade
dos empregadores, bem como das
exigências das sociedades contemporâneas.
A necessária adaptação da EFP
terá de passar por todos os seus
atores, com destaque para as entidades formadoras. Estas terão de
recriar os projetos pedagógicos
e a oferta formativa para o novo
mundo do trabalho. Os jovens
deverão ter em conta a necessidade de adquirir competências
em áreas chave para aceder a empregos de qualidade. Por seu lado,
os adultos devem continuamente
desenvolver as suas competências, para obterem mais e melhor
quali¿cação e, logo, melhores
condições de empregabilidade
ao longo da vida, incluindo nesse
contexto também todo o pessoal
ao serviço da EFP, com particular
destaque para os docentes/formadores.
Porque vivemos uma época de
mudanças e porque a EFP será

AS ENTIDADES
FORMADORAS
que quiserem participar
na mostra ainda o podem
fazer. Para isso devem
utilizar o formulário de
candidatura disponibilizado
na plataforma.
um dos atores principais desse
processo, o POCH decidiu promover a E.volui, mostra de educação e formação. A mostra está
estruturada em 3 eixos: formação
inicial de jovens, aprendizagem
ao longo da vida e qualidade e
inovação na educação. Os dois
primeiros eixos estão organizados por grandes áreas de competências chave necessárias para
o futuro: Digital e Multimédia;
Sustentabilidade/Verde; Indústria
4.0; Serviços Pessoais; Comércio
e Serviços às Empresas; Turismo,
Hotelaria, Restauração, Cultura e
Património.

Jovens e adultos têm uma oportunidade para conhecer 15 entidades formadoras, apoiadas pelo
POCH, que expõem os seus eventos (acontecimentos, trabalhos e
outros destaques). Podem avaliar
a oferta formativa e veri¿car a
forma como se estão a adaptar às
alterações no trabalho, essencial
para o sucesso pro¿ssional dos

formandos, num mundo em constante mudança.
Na mostra, também é possível
visitar 5 projetos ¿nanciados
pelo POCH, que promovem a
qualidade e inovação do sistema
educativo, entre eles o Plano de
Transição Digital da Educação,
lançado em abril de 2020 e ¿nanciado em mais de 100 milhões de

euros. Formadores e outros atores
do sistema educativo podem conhecer estes projetos, muito diferenciados, que bene¿ciam a atividade pedagógica e promovem o
sucesso da formação.
Estes 20 projetos expostos são
apenas 20 exemplos de boas
práticas decorrentes dos projetos ¿nanciados pelo POCH no
âmbito das ofertas de formação
inicial de jovens e adultos e das
medidas de promoção da qualidade dessa formação que apoia,
de entre os mais de 6 mil projetos
aprovados, envolvendo, até 31 de
março de 2021, mais de 830 mil
pessoas e um investimento total
superior 4 mil milhões de euros.
E pretendemos que esta mostra
esteja em constante atualização
e crescimento e por isso as entidades apoiadas pelo POCH podem aproveitar a oportunidade
para mostrar mais e melhores
boas práticas no âmbito da formação que realizam em prol de
um melhor futuro. Para isso, é
disponibilizado no site da mostra
um formulário de candidatura.
A E.volui conta ainda com um
auditório para os próximos eventos digitais do POCH, incluindo
o lançamento da mostra a 15 de
junho. Neste espaço os visitantes
podem ainda assistir a atuações
artísticas, a demonstrações de
showcooking, automação e outros, executadas por formandos.
A plataforma digital E.volui está
otimizada para utilizadores com
necessidades especiais, com classi¿cação ¿nal de acessibilidade
de 9,7 (num máximo de 10).

NA EXPOSIÇÃO ESTÃO
PRESENTES 15 entidades
formadoras de jovens
e adultos e 5 projetos
inovadores, todos financiados pelo PO CH, através
do Fundo Social Europeu
(FSE). No auditório estão
ainda representadas 14
entidades formadoras também apoiadas pelo PO CH
através do FSE e que partilham atuações e demonstrações executadas pelos
respetivos formandos.
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Porquê a EPET?
• Porque aposta no desenvolvimento de atividades que fomentam a
formação integral dos
formandos, no sentido
de promover a cidadania responsável, a solidariedade e a inclusão
social.

• A EPET sustenta o seu
projeto no desenvolvimento de princípios
fundamentais como o
respeito, a cidadania,
a partilha, a integridade e a responsabilidade, pilares fundamentais na construção de
projetos de vida conducentes ao sucesso.

• Aposta nos jovens

Uma escola humanista que visa
o desenvolvimento dos jovens
ATUAL S EPET - Escola Profissional de Estudos Técnicos prepara os formandos com

as capacidades e as competências adequadas às necessidades do mundo de hoje

A

EPET – Escola Profissional
de Estudos Técnicos, uma
escola do grupo Ensinus, é
uma instituição dinâmica, pensada, planeada e criada com o
intuito de proporcionar reais alternativas de formação aos jovens que pretendem enveredar
por uma via profissionalizante.
A todos eles objetiva fomentar e
incentivar o desenvolvimento
de capacidades e competências
adequadas às necessidades do
mundo atual.
A EPET pretende ser uma escola
profissional de referência a nível
regional e nacional, na área da
formação de nível IV. Um modelo de competência para outras
escolas profissionais, através da
implementação do seu projeto
educativo, e lembrada e reconhecida por todos os formandos, jovens e adultos, que ali fizerem a sua formação.
Pretende proporcionar um ensino de qualidade e qualificante
que vise o reconhecimento por
parte do tecido empresarial local e regional. Neste âmbito, investe numa sólida formação inicial que contemple a aquisição,
o aprofundamento e o domínio
de conhecimentos, competências, capacidades e atitudes,
para que os jovens formandos
venham a atingir no desempe-

A EPET TEM COMO MISSÃO
FORMAR PARA UMA
CIDADANIA RESPONSÁVEL
E CONSCIENTE
nho da sua atividade profissional níveis de excelência, quer
como cidadãos, quer como técnicos. Tem como missão: formar para uma cidadania responsável e consciente. Fá-lo
preparando os jovens para a
vida ativa e profissional através
de um ensino personalizado e
dinâmico que contribua para o
desenvolvimento sustentado e
alicerçado em competências
profissionais e técnicas que potenciem as valências pessoais e
de cidadania.
A IMPORTÂNCIA DAS PARCERIAS
Com uma oferta formativa diversificada e equilibrada, a EPET
defende uma filosofia de proximidade entre os elementos da
comunidade escolar, facilitadores do processo de aprendizagem, através da formação teórica em sala de aula, da prática simulada e da formação em contexto de trabalho. A visão estratégica da EPET passa pela consolidação e diversificação da
oferta dentro destas áreas em
que começa a ter tradição, pro-

curando manter e diversiǡcar
parcerias com o tecido empresarial para que proporcione aos
seus alunos uma formação o
mais próxima possível dos perǡs
de saída exigidos pelo mercado
de trabalho.
Por outro lado, as parcerias promovem também aprendizagens
através de experiências enriquecedoras, desde a participação em
webinares especializados ou atividades em estreita colaboração
com entidades externas. A oferta
formativa tem vindo a ser alargada, por forma a tornar-se mais
próxima das reais necessidades
dos mercados e da comunidade
em que se insere, tendo sempre
em conta as áreas necessárias ao
mercado resultantes da análise
de fontes sobre o mercado de tra-

A OFERTA FORMATIVA
PARA 2021/2022
CONTEMPLA OS SEGUINTES
CURSOS: AUXILIAR DE
SAÚDE, AÇÃO EDUCATIVA
E DESPORTO. A NÍVEL
DO ENSINO BÁSICO,
CENTRA-SE NO CURSO
CEF DE TIPO 2 NA ÁREA
DE CUIDADOR DE CRIANÇAS
E JOVENS

balho. A aposta no curso de
Aprendizagem, na área da logística, permite obter uma certificação escolar e profissional, privilegiando a inserção no mercado
de trabalho, potenciada por uma
forte componente de formação
realizada em contexto real de
trabalho em empresa, mas possibilitando também o prosseguimento de estudos de nível superior. O curso de Aprendizagem
alia a formação teórico-prática
com largos períodos de formação
prática em contexto real de trabalho em empresas parceiras.
Atualmente com oito turmas
de cursos profissionais de nível
secundário, e de cursos CEF
tipo 2, a oferta formativa, para
o ano letivo 2021/2022 da EPET
traduz-se numa estratégia definida em áreas de intervenção
prioritária e contempla os seguintes cursos: Auxiliar de
Saúde, Ação Educativa e Desporto. A nível do ensino básico,
centra-se no curso CEF de Tipo
2 na área de cuidador de crianças e jovens. Cursos que permitem uma ligação constante
ao mercado de trabalho, bem
como uma especialização técnica nas áreas selecionadas,
permitindo um aumento da
qualificação e especialização
técnicas.O

como maior mais-valia
da sociedade, por isso,
as suas metas educacionais assentam em
quatro pilares da educação: aprender
o saber conhecimento,
o saber-fazer, o saber
ser e o saber vivendo
e interagindo em
sociedade.

• Aposta no desenvolvimento integral dos
seus alunos e encaminha-os no percurso
do sucesso e da
excelência.

• Permite o prosseguimento de estudos
para o ensino superior.

• Baseia a sua ação
no respeito pelo outro
e pelo mundo em redor, por isso, prioriza
a excelência da tarefa
educativa e a formação equilibrada
dos jovens.

Inês Pereira Rodrigues,
diretora pedagógica da EPET

PUB
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Formação
para a vida
PROJETO EDUCATIVO S Escola de Comércio de Lisboa criou empresas

de treino, tem parcerias valiosas e os seus alunos são colocados no
mercado de trabalho. Estes são apenas alguns fatores do seu sucesso

C

om mais de 30 anos de experiência ao serviço do ensino em Portugal, a Escola
de Comércio de Lisboa (ECL) tem
como objetivo a formação profissional de jovens nos setores do
comércio, turismo e serviços.
Nacional e internacionalmente
reconhecida, a ECL tem desenvolvido ao longo dos anos um
projeto educativo que pretende
capacitar os seus alunos a delinear e gerir, com sucesso, um
percurso pessoal e uma carreira
profissional ao longo da vida.
VERDADEIROS LABORATÓRIOS DE
EXPERIÊNCIAS E APRENDIZAGENS
As empresas de treino são espaços pedagógicos instalados na
escola que pretendem proporcionar aos alunos o desenvolvimento de aprendizagens próximas do contexto real. Neste contexto, a ECL implementou a ECL
store, uma loja que, entre outros
produtos, comercializa a linha
de merchandising da escola; a
ECL visual merchandising, gerida pelos alunos de Vitrinismo e
que tem como objetivo planificar
e operacionalizar a decoração
das várias montras existentes na

escola; a ECL discovery, uma loja
pedagógica dedicada ao setor do
turismo e hotelaria; a ECL food
store, uma loja pedagógica dedicada ao setor alimentar. Mais recentemente foi criada a ECL cozinha e o ECL restaurante, espaços pedagógicos dedicados ao
setor da restauração.
EQUIPAS MULTIDISCIPLINARES
E COLABORATIVAS
A ECL aposta em equipas multidisciplinares e colaborativas,
que permitem oferecer abordagens curiosas e dinâmicas aos
seus alunos. Conta com equipas
altamente qualificadas e com o
apoio de empresários de referência do setor, os orientadores
profissionais, que acompanham
uma turma ao longo do ano,
permitindo aos alunos uma perceção mais fina do setor.
NOVAS TECNOLOGIAS AO SERVIÇO
DO ENSINO
Se a pandemia podia ter sido
uma barreira disruptiva para a
ECL, para os seus alunos e toda a
comunidade educativa, a verdade foi, contudo, que a escola
assistiu a uma enorme capaci-

dade adaptativa, passando do
ambiente presencial para o online, de um dia para o outro. As
plataformas digitais como o
Google Classroom e o Google
hangouts/meet têm tido naquela escola um papel privilegiado.

NO PRÓXIMO ANO LETIVO,
A ECL LANÇA UMA NOVA
APOSTA FORMATIVA:
O CURSO DE TÉCNICO
DE COMUNICAÇÃO
E SERVIÇO DIGITAL
FORTE LIGAÇÃO COM O MUNDO
EMPRESARIAL
A ECL aposta em parcerias com
empresas de sucesso no cenário
português e internacional, líderes de mercado que, reconhecendo a importância de ter nos
seus quadros um know-how
qualificado, possibilitam aos
alunos da ECL experiências diversificadas.
Durante o curso, os alunos realizam estágios de seis semanas,
por ano, em empresas em Portugal e noutros países da União
Europeia. Esta experiência per-

mite-lhes ingressar no mercado
de trabalho com um currículo
alargado e internacional e com
uma visão ampla da realidade
empresarial. A ECL conta com
insígnias de referência como a
Caetano Baviera (BMW), o Continente, o El Corte Inglés, a Hugo Boss, a Massimo Dutti, o Pingo Doce, REMAX, entre outras.
A experiência tem demonstrado
que o que começa por ser um estágio acaba por se tornar no primeiro emprego de muitos destes
jovens.
RESPONDER ÀS NECESSIDADES
DA ERA DIGITAL COM UMA NOVA
OFERTA FORMATIVA
Mantendo uma forte ligação ao
universo empresarial, a ECL
dispõe de uma oferta formativa
alargada para dar resposta às
principais exigências e necessidades do mercado e à ambição
dos seus alunos. No próximo
ano letivo, a ECL lança uma
nova aposta formativa: o curso
de Técnico de Comunicação e
Serviço Digital, qualificação que
pretende responder à necessidade de técnicos qualificados
que permitam operacionalizar a
transição digital nas empresas.
Esta é também uma área que
muito atrai o interesse dos jovens numa sociedade que é
cada vez mais digital.

da União Europeia, que permite
aos alunos experiências enriquecedoras, quer através de estágios, quer de intercâmbios de
inovação e boas práticas. Orgulha-se igualmente de ter recebido o Selo de Garantia de Qualidade na Educação e Formação
Profissional.
TAXA DE EMPREGABILIDADE
DE 90%
A ECL contraria as taxas de desemprego em Portugal. Cerca
de 90% dos seus alunos conseguem colocação no mercado de
trabalho. Todos os dias a escola
é surpreendida com novos casos de sucesso.
Hoje, e com uma longa experiência ao serviço do ensino, a
ECL orgulha-se – mais do que
nunca – das suas equipas, dos
alunos, das parcerias e do trabalho desenvolvido até aqui.
Prepara hoje um futuro que será
desafiante, duro e que exigirá
respostas que ontem não tinham, mas que hoje têm de ter.
Prepara hoje um futuro em que
terá de atuar e agir, em conjunto, concertada e disciplinadamente, com uma enorme capacidade criativa. A ECL prepara
hoje os jovens de amanhã.O

PREMEIA-SE O MÉRITO
O mérito é premiado na ECL.
Todos os anos são atribuídos
Prémios de Mérito pelas empresas parceiras à melhor inserção
profissional, ao melhor aluno de
cada curso e ao melhor projeto
de suporte à Prova de Aptidão
Profissional de cada curso.
TRABALHO RECONHECIDO
A ECL orgulha-se de ter recebido recentemente o Selo de Excelência Erasmus+ no âmbito
da acreditação deste programa

Piedade Redondo Pereira, diretora
da Escola de Comércio de Lisboa
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“O PO CH tem um papel
determinante na credibilidade
do ensino profissional”
ENTREVISTA S O Programa Operacional Capital Humano contribui para a redução da taxa de abandono escolar precoce, auxilia

o desenvolvimento de quadros qualificados para as empresas e apoia projetos que alavancam a qualidade dos cursos profissionais

O

“A OCDE RECONHECE
QUE OS CURSOS
PROFISSIONAIS TÊM MAIS
SAÍDAS PROFISSIONAIS
DO QUE AS
LICENCIATURAS.
O ALTO GRAU DE
EMPREGABILIDADE
JUSTIFICA-SE COM
A FORTE LIGAÇÃO
AO MERCADO
DE TRABALHO”

Programa Operacional
Capital Humano (PO
CH) tem como objetivo
contribuir para um crescimento inteligente, sustentável
e inclusivo e para a coesão
económica, social e territorial
em Portugal. A sua missão
passa por reduzir o abandono
escolar, melhorar a empregabilidade, aumentar o número
de diplomados do ensino superior, melhorar as qualificações da população adulta e
promover a qualidade e a regulação do sistema de educação e formação. O PO CH apoia
financeiramente cinco eixos
com fundos europeus, dos
quais destacamos o primeiro e
o terceiro, no âmbito do tema
deste trabalho. Mas para saber
melhor o papel que este programa tem na formação de jovens e adultos em Portugal,
entrevistámos Joaquim Bernardo, presidente do PO CH.
Que papel tem o PO CH na formação inicial de jovens e na
aprendizagem ao longo da
vida?
O PO CH, através do Fundo
Social Europeu (FSE), financia
a formação inicial de jovens ao
nível do seu eixo prioritário de
apoio 1. Neste eixo, apoia percursos de dupla certificação
de nível básico e secundário,
em que se destacam os cursos
profissionais. Estes cursos
promovem o desenvolvimento de competências numa área
profissional com a devida certificação escolar (de conclusão do ensino secundário) e
profissional, contribuindo por
essa via para o combate ao
abandono escolar precoce e a
disponibilização de quadros
intermédios
devidamente
qualificados para o mercado
de trabalho. Ao terminar um

tos podem certificar as suas
competências escolares e profissionais, adquiridas com a experiência do trabalho ou da vida,
com equivalência a um nível de
ensino ou qualificação. O PO CH
apoia também os cursos de educação e formação de adultos para
vários níveis de ensino e qualificação e os cursos de aprendizagem, que permitem a jovens
adultos, em regra entre os 18 e os
24 anos, completar o ensino secundário e adquirir uma qualificação profissional adequada.
Neste eixo, o investimento total
elegível aprovado, a 31 de março, ascende aos 772 M€, dos
quais 656 M€ são investimento
FSE e já foram apoiados mais de
380 mil adultos.
Joaquim Bernardo, presidente do PO CH

“O ENSINO PROFISSIONAL
COMBATE AS
DESIGUALDADES SOCIAIS,
NIVELA SITUAÇÕES
DE PARTIDA DISTINTAS
E É INDUTOR DE MAIOR
SUCESSO ESCOLAR
PARA ALUNOS
COM DESEMPENHOS
ANTERIORES IDÊNTICOS”

ciclo de ensino os formandos
estão aptos a integrar o mercado de trabalho, podendo
também prosseguir estudos
para o ensino superior. Até 31
de março de 2021, o PO CH já
investiu na formação inicial
de jovens um total elegível
aprovado de mais de 2400 milhões de euros (M€). Destes,
2040 M€ são investimento
FSE. Sendo que este volume
financeiro foi aplicado para

apoiar a qualificação de cerca
de 270 mil jovens.
E na área de formação de
adultos?
Na área da formação de adultos,
que corresponde ao eixo 3, o PO
CH apoia a rede de Centros Qualifica, que, nuns casos, dá apoio e
encaminha para as ofertas formativas que melhor se adequem
às necessidades formativas de
cada um. Noutros casos, os adul-

Qual foi a taxa de execução do
PO CH em 2020 nos eixos 1 e 3?
A taxa de execução do PO CH
atingiu, a 31 de março de 2020,
os 73%, sendo a mais elevada
entre os programas financiados pelo Fundo Europeu de
Desenvolvimento Regional
(FEDER), FSE e Fundo de Coesão. A mesma seria ainda superior, de 76%, se não considerássemos o reforço de mais
de 100 M€ do FSE acrescidos à
dotação do programa com a
aprovação da sua última re-
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programação, a 21 de setembro de 2020.
No eixo 1, a taxa de execução
está nos 84% e, no eixo 3, nos
45%. De notar que esta menor
taxa de execução no eixo 3 se
deve sobretudo à reprogramação de 2018, que fez com que
fossem injetados mais 216 M€
neste eixo que só agora estão a
produzir efeitos. A taxa de
compromisso (relação entre a
despesa aprovada e programada) do eixo 3 encontra-se já
nos 98% e rapidamente a taxa
de execução irá agora ao encontro das dos restantes eixos.

“NA ÁREA DA FORMAÇÃO
DE ADULTOS, O PO CH
APOIA A REDE DE
CENTROS QUALIFICA”
Existe um interesse cada vez
maior dos estudantes no ensino profissional. O número de
alunos matriculados e que têm
concluído o ensino secundário
através do ensino profissional, e muitas vezes seguindo
para o ensino superior, tem
aumentado. De que forma o
PO CH tem contribuído para
esta realidade?
O ensino profissional já tem
uma longa tradição em Portugal e sobretudo na última década e meia a melhoria da
qualidade desta via de ensino
tem sido um objetivo político e
estratégico para o País, considerando também o objetivo de
aumento da proporção de alunos nesta via de ensino, o que
passa igualmente por um esforço coletivo de reforço da
sua credibilidade junto das
comunidades educativas. Para
isso, os fundos europeus, e, no
atual período, o PO CH, têm
tido um papel determinante e
não só porque apoiam diretamente esta oferta formativa,
considerando que a mesma é
essencial para atingir determinadas metas. Desde logo, o objetivo de redução da taxa de
abandono escolar precoce e de
desenvolvimento de mais
quadros intermédios e mais
bem qualificados em função
das necessidades no nosso tecido produtivo. Mas também
porque têm vindo a apoiar, a
montante, outros projetos que
alavancam a qualidade dos
cursos profissionais (CP), em
particular o apoio às escolas no
processo de certificação de
qualidade desse ensino em linha com o quadro europeu de
qualidade para a formação –
EQAVET – e a atualização do
Catálogo Nacional de Qualifi-
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cações, neste caso através do
apoio à ANQEP.
Dados muito recentes que decorrem da avaliação que o PO
CH coordenou, sobre o Contributo do PT 2020 para a promoção do sucesso escolar,
combate ao abandono escolar
precoce e promoção da empregabilidade dos jovens,
concluem que os alunos dos
CP, quando comparados com
alunos dos cursos científico-humanísticos (CCH) com as
mesmas características entre
si, têm mais probabilidade de
terminar o ensino secundário.
Através de análise contrafactual conclui-se que por cada
100 alunos, 45 dos CCH e 87
dos CP completam o ensino
secundário.
Outros dados comparativos
permitem concluir que o ensino profissional combate também as desigualdades sociais,
nivela situações de partida
distintas e é indutor de maior
sucesso escolar para alunos
com desempenhos anteriores
idênticos.

à meta estabelecida por Portugal e pela Europa, de 10%.
O PO CH já apoiou cerca de
225 mil jovens na frequência
de cursos profissionais, a via
de dupla certificação de maior
relevância.

Quanto à empregabilidade...
No que diz respeito à dimensão da empregabilidade, a
análise contrafactual permite
concluir que, em termos médios globais, o impacto da frequência de um curso profissional na inserção no mercado
de trabalho e no percurso laboral até 15 meses, após conclusão do ensino secundário, é
positivo. Ou seja, por cada 100
alunos, 36 dos CCH e 54 dos CP
encontram o primeiro trabalho nesse período.
Também a OCDE, na sua publicação “Education at a Glance 2020”, reconhece que os
cursos profissionais têm mais
saídas profissionais do que as
licenciaturas. O alto grau de
empregabilidade justifica-se
com a forte ligação ao mercado de trabalho.

E criou o Espaço Europeu da
Educação. Qual é o objetivo?
Também desenhou em 2020 o
Espaço Europeu da Educação
para promover uma cooperação mais estreita entre os Estados-membros para que os
cidadãos possam beneficiar da
oferta de ensino e formação
profissional em toda a UE.
No contexto de todo o trabalho que tem vindo a ser feito, a
Europa vai continuar a apoiar
a formação inicial de jovens e
requalificação de adultos, tal
como até aqui, com um maior
foco nas novas competências,
necessárias para fazer face às
mudanças no mercado de trabalho, sobretudo nas competências digitais. Por isso, continuará também a apoiar a
transição digital da educação.
O mais importante é dar continuidade ao trabalho que tem
vindo a ser desenvolvido até
aqui, mas fazendo ainda mais
e melhor, potenciando as
oportunidades e reduzindo ao
máximo ou mesmo a zero os
riscos de má utilização de recursos públicos não só nacionais, mas do conjunto dos cidadãos europeus. Por isso,
também as exigências na
prestação de contas a todos
esses cidadãos são, e bem, tão
significativas para todos – dos
formandos, às entidades formadoras, aos empregadores
envolvidos nessa formação e,
naturalmente, das entidades
responsáveis pela implementação destes apoios públicos.O

“O PO CH JÁ AJUDOU
CERCA DE 225 MIL
JOVENS NA FREQUÊNCIA
DE CURSOS
PROFISSIONAIS, A VIA
DE DUPLA CERTIFICAÇÃO
DE MAIOR RELEVÂNCIA”
Nunca antes os estudantes tiveram tanta oferta nesta via de
ensino, sendo reconhecido o
contributo muito relevante
dos cursos de dupla certificação para a redução das taxas de
retenção e de abandono escolar precoce. Esta última situa-se nos 8,9% em 2020, inferior

Que expectativas tem o PO CH
para o futuro, relativamente
aos apoios europeus (2021-2027)?
A Comissão Europeia está
comprometida em estimular o
desenvolvimento da educação
e formação profissional como
caminho de qualificação preferencial para acompanhar os
requisitos das transições verde e digital, da revolução tecnológica e da transformação
demográfica. A pandemia
veio acelerar toda esta mudança e ainda em 2020 a Comissão lançou a nova Agenda
Europeia de Competências,
muito ambiciosa no sentido da
melhoria das competências
existentes e formação em novas competências, para os
próximos cinco anos.

E.volui para
o futuro
TRANSIÇÃO VERDE E DIGITAL S PO CH lançou

o seu novo projeto de comunicação: a E.volui,
mostra de educação e formação
A necessidade de novas
competências associadas às
transições verde e digital e da
sociedade pós-pandemia é o
mote para a E.volui, uma mostra de educação e formação
organizada pelo Programa
Operacional Capital Humano
(PO CH). A E.volui tem como
objetivo dar a conhecer ao público alguns dos mais de 6000
projetos que o POCH já apoiou
e as mais de 830 mil pessoas
apoiadas na área da formação
profissional inicial dedicada a
jovens e contínua, dedicada a
adultos, e outros projetos que
contribuem para a qualidade
do sistema educativo, nomeadamente o mais recente que
visa apoiar com mais de 100
milhões de euros o Plano de
Transição Digital da Educação.

V

A E.VOLUI DÁ
A CONHECER AO PÚBLICO
ALGUNS DOS MAIS
DE 6000 PROJETOS
QUE PO CH JÁ APOIOU
Segundo Joaquim Bernardo,
presidente do PO CH, é forçoso acompanhar as transições e
integrar a revolução tecnológica em curso, ao mesmo
tempo que se trabalha para ultrapassar as dificuldades que a
crise pandémica acarretou. As
mudanças implicam conse-

MAIS DE 830 MIL PESSOAS
FORAM APOIADAS
NA ÁREA DA FORMAÇÃO
PROFISSIONAL
quências para o mercado de
trabalho que é preciso colmatar. Tanto jovens como adultos vão precisar de desenvolver novas competências e
atualizar-se em áreas-chave
para o futuro. Isto sem esquecer que continuamos a ter necessidade de desenvolvimento de competências para outros setores ou áreas fundamentais considerando a nossa
estrutura económica, da indústria 4.0 aos serviços, turismo, e não só.
É-nos recordado que também
as entidades formadoras vão
precisar de adaptar a sua oferta formativa às novas necessidades do mercado de trabalho. Esta mostra dá-nos uma
visão de futuro, partindo do
que está a ser feito por parte
das entidades formadoras em
resposta a essa visão, para que
as mudanças sejam implementadas com sucesso.
Na E.volui fica-se a conhecer
algumas das entidades apoiadas
pelo PO CH, com bons resultados, que desenvolvem projetos
a apontar para o futuro.
Saiba tudo sobre a E.volui em
www.e-volui.ptO
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EPAR forma jovens para
a sociedade do futuro!
HUMANISTA S Escola Profissional Almirante Reis tem um projeto educativo dinâmico e diferenciador que se vai reinventando

F

undada em 1992 e desde
2017 integrada no grupo
Ensinus, a EPAR – Escola
Profissional Almirante Reis
sempre se assumiu como uma
escola humanista e progressista que centra a sua atividade no
serviço aos jovens e às suas famílias. Na base da prestação
deste serviço está, naturalmente, um projeto educativo
dinâmico e altamente diferenciador, que se tem reinventado, suportado pelas várias medidas levadas a cabo nos últimos anos pelo Ministério da
Educação que, com mérito e
visão, devolveram ao ensino
profissional o seu papel de destaque no panorama educativo
nacional.
Porque a escola é muito mais
do que um local de mera transmissão de conteúdos, a EPAR
de hoje, enquanto organismo
dinâmico da comunidade,
aborda o processo de aprendizagem numa perspetiva tridimensional, desenvolvendo em
paralelo quer a dimensão escolar, quer a dimensão profissional, quer a dimensão pessoal
dos seus alunos e alunas. Acreditamos que esta abordagem é,
sem sombra de dúvida, uma
enorme mais-valia, essencialmente na conjuntura atual de
pós-pandemia em que jovens
qualificados, dinâmicos e interventivos serão convocados
a assumir um papel de enorme
relevância na recuperação
económica do País.

PERCURSOS CONSOLIDADOS
E INOVADORES
A EPAR vai manter no próximo
ano letivo o curso que esteve na
génese da sua criação, o curso de
Gestão, sendo este o único percurso com a variante de Recursos Humanos e especial enfoque
na gestão, capacitação e empoderamento do capital humano,
essencial ao funcionamento de
qualquer organização.
O curso de Turismo, percurso
também perfeitamente consolidado e suportado por um vasto
leque de parceiros de excelência, volta também a integrar a
oferta formativa da escola. Não
obstante a crise vivida pelo setor
na sequência da pandemia por
covid-19 e do confinamento que
a todos foi imposto, na EPAR
acredita-se que os jovens que
iniciarem agora a sua formação
terão um papel determinante na
recuperação de um dos setores
mais prósperos da nossa economia, que será plena no final do
seu ciclo formativo.
Porque saber comunicar continuará a ser um imperativo de
qualquer negócio, será mantido
o curso de Comunicação,
Marketing, Relações Públicas e
Publicidade, que se tem revelado muito atrativo, fornecendo
ferramentas e competências aos
diplomados para operar em todas as áreas deste percurso.
O curso de Apoio Psicossocial
volta a estar presente no elenco
formativo e a revelar-se como
escolha prioritária, pois apren-

der a ajudar as populações mais
vulneráveis volta a ser uma
prioridade para os alunos e alunas da escola.
Por fim, a EPAR volta a apostar
no curso de Cabeleireiro, o único na AML com certificação
profissional de nível 4 e equivalência ao 12º ano de escolaridade. Esta aposta, fruto da parceria
com a APBCIB – Associação
Portuguesa de Barbeiros, Cabeleireiros e Institutos de Beleza, a
mais representativa do setor em
Portugal, resulta de um sonho
antigo da associação e da visão
empreendedora do grupo Ensinus, em estar um passo à frente
na inovação educativa!

A EPAR VAI MANTER
O CURSO DE GESTÃO,
SENDO ESTE O ÚNICO
PERCURSO COM
A VARIANTE DE RECURSOS
HUMANOS E ENFOQUE
NA GESTÃO, CAPACITAÇÃO
E EMPODERAMENTO
DO CAPITAL HUMANO,
ESSENCIAL AO
FUNCIONAMENTO DE
QUALQUER ORGANIZAÇÃO
Paralelamente à oferta formativa de cursos profissionais, que
tem como público-alvo jovens
com o 9º ano completo e idade
até 19 anos, a EPAR terá ainda
disponíveis o curso CEF Tipo 2

de Empregado de Restaurante/Bar, destinado a jovens que
pretendem concluir o 9º ano, e o
curso de Técnico de Relações
Laborais, este subsidiado, incluído no sistema de Aprendizagem e direcionado para jovens
com idades entre os 18 e os 25
anos que pretendem terminar a
escolaridade obrigatória. Este
percurso, com tutela do IEFP –
Instituto do Emprego e Formação Profissional, permite de
igual forma o prosseguimento
de estudos ou a inserção imediata no mercado de trabalho. Tal
como os cursos profissionais,
estes dois últimos percursos incluem períodos de formação em
contexto de trabalho, junto de
empresas parceiras de referência dos respetivos setores.
PORQUÊ ESCOLHER A EPAR
No panorama educativo contemporâneo, a escola ideal reinventa-se, adapta-se e diversifica metodologias para atender às
especificidades dos seus alunos,
cumprindo uma das mais importantes e desafiantes missões:
a de ensinar e de formar para o
futuro! A proposta de poderem
desenhar parte do seu percurso
educativo através da escolha de
projetos de Autonomia e Flexibilidade Curricular dota os jovens das competências e das
“soft skills” potenciadoras das
capacidades de mudar e intervir, desenvolvendo o espírito
crítico e a capacidade de construção do seu próprio futuro.

Ana Gomes da Silva,
diretora-geral no grupo Ensinus
e diretora pedagógica da EPAR

Siga-se para os estudos superiores ou para a entrada imediata
no mercado de trabalho, na
EPAR acredita-se que a proximidade com os parceiros, que
proporciona ao jovem dois estágios quer em Portugal quer
numa cidade europeia, estes ao
abrigo do Programa Erasmus+,
se constitui como um outro fator
de grande crescimento pessoal,
de novo, com um impacto decisivo na construção do seu próprio futuro.
A EPAR é, pois, a escolha certa
porque faz a diferença e essa diferença reside na excelência de
um projeto que aposta na formação de jovens, que darão um
contributo decisivo na construção de uma sociedade mais justa, mais próspera e solidária.
Ainda tem dúvidas?O
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CEARTE: artesanato,
património e muito mais
TRANSMITIR SABERES S Centro é uma referência na formação de novos artesãos. Existem,
porém, diversos outros programas de qualidade e de diferentes áreas nesta instituição

Mercado
precisa
de mão
de obra
qualificada
V O mercado de trabalho está

O CEARTE DIFERENCIA-SE
PELA SUA FORMAÇÃO
PRÁTICA, RECURSOS
TECNOLÓGICOS,
EMPREGABILIDADE
E PRÉMIOS OBTIDOS

O

CEARTE é o único centro
de formação da rede do
IEFP responsável pela
formação, capacitação e transmissão de saberes no artesanato e património, pelo empreendedorismo e inovação (juntando tradição e inovação).
Criado em 1986, o centro de
formação é reconhecido pela
relevância do trabalho na formação de novos artesãos, na
formação ao longo da vida dos
ativos, na preservação e desenvolvimento das artes e ofícios,
no empreendedorismo social e
criativo, na inovação, no reconhecimento dos produtores e
na certificação de produções
artesanais.
“Ao longo dos 35 anos de
existência foram milhares as
pessoas que, através do CEARTE, encontraram um futuro
ou iniciaram uma nova vida
profissional, criando negócios e
carreiras aliciantes”, afirma
Luís Rocha, o diretor da
instituição.
Segundo Luís Rocha, o que distingue o CEARTE é, sobretudo,

“a qualidade da formação, pelos
formadores de excelência que
possui”. Diferencia-se igualmente pela aposta “na formação prática, quer em laboratórios e oficinas, quer em contexto de trabalho nas empresas,
pelos recursos tecnológicos de
que dispõe, taxa de empregabilidade e prémios obtidos”. Tudo
somado, coloca o CEARTE no
topo das instituições de formação profissional no País.

Luís Rocha, diretor do CEARTE

AS PARCERIAS
A formação do CEARTE assenta
em parcerias e é desenvolvida em
todo o território nacional, levando a formação junto de quem dela
necessita. O centro tem mais de
50 locais de formação em parceria com entidades locais e regionais, como associações de artesãos, associações de desenvolvimento local, autarquias, Direção-Geral do Património Cultural,
delegações regionais de Cultura,
entre muitas outras instituições.
“Temos ainda parcerias com os
melhores hotéis e restaurantes de
Portugal, com as melhores empresas de restauro de arte sacra e
vários museus no País, com empresas da área têxtil, cerâmica e
vidro, e centenas de unidades
produtivas artesanais, que possibilitam estágios aos nossos formandos e garantem forte empregabilidade”, assegura o responsável do centro de formação.
UM CURSO NO MOSTEIRO
DA BATALHA
Quando se pede para destacar
um programa da vasta oferta

que o centro tem, Luís Rocha
realça, precisamente pela parceria e pelo local de realização, o
curso de Cantaria Artística a
realizar pelo CEARTE no e com o
Mosteiro da Batalha e com o IPT.
“É uma oportunidade excelente
para ter formação de alta qualidade, numa área em crescimento quer no setor da conservação
e restauro quer na reabilitação
do património, em ambiente
único (o mosteiro) e com a possibilidade de ir para o mercado
de trabalho ou de continuar estudos superiores no IPT”.
Questionado sobre quais os desafios para o futuro do CEARTE,
responde que passam por “formar cada vez mais e melhores
jovens artesãos, criativos e técnicos especialistas do património que respondam aos profissionais que o artesanato e o património necessitam”. “Mais
qualificados, mais inovadores e
mais empreendedores, dando
uma nova vida a este importante recurso económico e cultural
e um produto turístico de excelência que importa valorizar.”O

em constante mutação e evolução. Estão as escolas de formação profissional atualizadas
e a preparar bem os alunos
para esta nova realidade? José
Luís Presa, presidente da
ANESPO, responde que as escolas profissionais “apelam à
racionalização e maximização
dos meios disponíveis, os
quais têm que ser alinhados
com os grandes desafios do
mercado do trabalho que se
encontra bastante debilitado e
a necessitar de mão de obra
cada vez mais qualificada”.
Segundo o responsável máximo da Associação Nacional de
Escolas Profissionais, o modelo pedagógico destas escolas já
deu “sobejas provas da sua
qualidade”, é considerado um
bom exemplo e generalizado
nos agrupamentos e nas escolas secundárias que estão a fazer o seu caminho.
As escolas profissionais, diz
José Luís Presa, têm contribuído para “o sucesso pessoal e
profissional de centenas de
milhar de formandos, muitos
deles abandonados à sua sorte
e marginalizados.” “Mas nós
acreditamos no papel primordial das escolas profissionais e
na sua história feita de vontade, de dedicação, de saber fazer e especialmente de muita
dedicação aos seus alunos e às
necessidades das empresas.”O

Os cursos mais procurados no CEARTE
NA ÁREA
DO PATRIMÓNIO
• Técnico Especialista
de Conservação
e Restauro de Arte
Sacra
• Técnico de Museografia
e Gestão do Património
• Técnico Especialista
de Turismo Cultural
e Patrimonial

NAS ÁREAS
MULTIMÉDIA E TÊXTIL
• Costureira/Modista
• Técnico de Design
de Moda
NA ÁREA
DA HOTELARIA
E RESTAURAÇÃO
• Técnico de Cozinha/
/Pastelaria
• Técnico
de Restaurante/Bar
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“As escolas profissionais
qualificaram meio milhão
de jovens”
ENTREVISTA S Nos últimos 30 anos, estas

instituições têm contribuído muito para
desenvolver Portugal, tornando os jovens
mais escolarizados e qualificados e as
empresas nacionais mais competitivas

A

ANESPO, Associação Nacional de Escolas Profissionais, foi criada em fevereiro de 1991, representando mais de 150 entidades proprietárias de escolas profissionais em Portugal, a maioria
delas propriedade de associações, empresas, fundações,
cooperativas, sindicatos e autoridades locais. É membro do
EFVET (European Forum of
Technical and Vocational
Education and Training) e do
EFEE (European Federation of
Education Employers) e integra o Conselho Nacional de
Educação (CNE), o Conselho
Geral da ANQEP e os órgãos
sociais da Confederação Nacional do Ensino e Formação
(CNEF) e da Confederação do
Comércio e Serviços de Portugal (CCP). O conjunto de 200
estabelecimentos em todo o
território nacional é frequentado por cerca de 45 mil alunos, no conjunto dos três anos
do ciclo de formação, que no
final obtêm dupla certificação,
escolar (12º ano) e profissional
(nível 4 de qualificação da escala europeia de 8). Face a este
cartão de visita, entrevistámos
José Luís Presa, presidente da
ANESPO.

Que balanço faz de 30 anos de
ANESPO?
O balanço dos 30 anos de história da ANESPO confunde-se
com os quase 33 anos das escolas profissionais. É marcado
pelos diferentes contextos
económicos, sociais e políticos
que o país atravessou, rica em
processos de inovação pedagógica e, desde logo, a intro-

dução da estrutura modular, a
pedagogia da individualização
e a pedagogia de projeto, permitindo responder aos anseios
dos jovens e das suas famílias e
a necessidades da economia.
Nos últimos 30 anos, as escolas
profissionais
qualificaram
cerca de meio milhão de jovens, em diversos itinerários
de qualificação e em diferentes
áreas de formação.
Resulta, claro, que as escolas
profissionais contribuíram
decisivamente para o desenvolvimento do País, tornando
os jovens mais escolarizados e
qualificados e as nossas em-

“INFELIZMENTE,
EM MATÉRIA DE
QUALIFICAÇÃO, AINDA
ESTAMOS LONGE DOS
OBJETIVOS EUROPEUS”

José Luís Presa,
presidente da ANESPO

presas mais competitivas.
Mas, infelizmente, em matéria
de qualificação estávamos, e
ainda estamos, longe dos objetivos europeus, definidos
desde a estratégia de Lisboa,
de 2000, de pelo menos 50%
dos alunos no ensino secundário estarem em vias profissionalizantes.

qualificação dos adultos.
Os exemplos que nos chegam
dos países mais desenvolvidos
da Europa e da OCDE dizem-nos que a frequência de cursos profissionais no ensino secundário é de cerca de 60% e,
em alguns países, chega aos
70%, o que nos deve fazer refletir sobre o longo caminho

que ainda temos de percorrer
para atingir esses objetivos.
Recordo que no nosso país, temos cerca de 35% de alunos do
secundário em cursos profissionais e que, no conjunto das
ofertas, estamos um pouco
acima de 40%, importando
que o Governo tome medidas
para reforçar esta situação, em
direção aos 50%.

Qual é a percentagem de alunos a frequentar cursos profissionais nos países mais desenvolvidos da Europa?
Importa que se tenha em conta
que os países europeus e da
OCDE mais desenvolvidos,
económica e socialmente, são
os que mais apostam na formação inicial dos jovens e na

“TEMOS A EXPECTATIVA
DE APROVAÇÃO
DE UM PACOTE
FINANCEIRO PARA
O PERÍODO
DE PROGRAMAÇÃO
DE 2021-2027”

Que expectativas tem a ANESPO para o próximo ano letivo?
As expectativas são de que o
próximo ano letivo se desenvolva num clima de quase normalidade. Importa, naturalmente, que se retirem as lições
da experiência e que se tenha
em conta os problemas provo-
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cados pela covid-19. Em particular, consideramos prioritário dar grande relevância à recuperação de aprendizagens
de alunos que vão entrar no
segundo e no terceiro ano dos
cursos profissionais e que viveram esta experiência de intermitência entre ensino presencial e a distância.
O contexto em que as escolas
profissionais terão de desenvolver a sua atividade estará
necessariamente ligado ao panorama político, económico e
social atual. Nesta perspetiva,
temos a expectativa de que a
aprovação de um pacote financeiro para o período de
programação de 2021-2027,
ajustado às necessidades de
desenvolvimento da oferta,
bem como o Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), canalize recursos indispensáveis
para modernização da oferta
de cursos profissionais, dotando as escolas com equipamentos em linha com as necessidades do mercado de trabalho.

“CONSIDERAMOS
PRIORITÁRIO DAR
RELEVÂNCIA
À RECUPERAÇÃO
DE APRENDIZAGENS
DE ALUNOS QUE VÃO
ENTRAR NO SEGUNDO
E NO TERCEIRO ANO DOS
CURSOS PROFISSIONAIS”
Quais são os desafios e também as oportunidades que as
escolas de formação profissional têm pela frente para o próximo ano letivo?
Temos pela frente uma situação que nos convoca para
olharmos para os aspetos qualitativos e quantitativos e nos
apela a que adequemos as
ofertas de cursos profissionais
às necessidades do tecido económico e social. Por outro
lado, temos de ter em conta
que o número de alunos está a
baixar por força da redução da
natalidade, mas que esta situação pode representar uma
oportunidade, pois, uma vez
que, sendo menos, os podemos formar melhor.
Importa que os alunos, uma
vez chegados às nossas escolas, sejam preparados para a
vida, como profissionais e
como cidadãos, respeitando a
sua individualidade e os ritmos diferenciados de aprendizagem. Queremos apetrechá-los com o núcleo essencial de conhecimentos e dotá-

-los de competências transversais que os capacitem para
o mundo de incertezas que,
não sendo novo, persistirá,
por certo, de forma intensa,
nos tempos futuros.
Temos consciência do muito
que há a fazer e todos sabemos
que temos pela frente tarefas
difíceis a empreender.
Queremos apostar cada vez
mais na qualidade das ofertas e
que as nossas escolas estejam
em linha com o quadro de referência europeu, conhecido
pela sigla EQAVET.
O ensino profissional é cada
vez mais respeitado em Portugal. E o número de formandos
tem crescido. Que competências adquirem os alunos nas
escolas de formação profissional que os tornam mais aptos
para o mercado de trabalho?
No percurso de três anos que é
a duração dos cursos profissionais, os jovens adquirem
competências sociais e humanas essenciais para a sua vida
como cidadãos ativos, competências técnicas e tecnológicas, essenciais para o exercício de determinada atividade profissional, bem como um
conhecimento direto do mundo do trabalho. Importa ter
em conta que 25% do plano
curricular é desenvolvido
numa empresa ou organização
com base num plano de
aprendizagem pactuado com
a escola, tendo no centro o
aluno em processo de aprendizagem.
Que conselhos daria a um estudante que vai ingressar num
curso profissional no próximo
ano letivo?
O melhor conselho será que se
informem sobre o leque de
possibilidades que estão abertas e que escolham a escola que
tenha cursos relacionados com
os seus centros de interesse
vocacional, sem perder de vista a integração no mercado de
trabalho.O

25%

do plano curricular
de um curso profissional
é desenvolvido numa
empresa ou organização
com base num plano de
aprendizagem
pactuado com a escola,
tendo no centro o aluno
em processo
de aprendizagem
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Experiências
no estrangeiro
acrescentam valor
VIVÊNCIA S Percurso dos jovens formandos fica enriquecido

quando estes entram em contacto com realidades distintas

E

xistem cada vez mais escolas profissionais e alunos a participar no programa Erasmus+. Uma realidade que se revela importante
para os formandos, como refere
José Luís Presa, presidente da
ANESPO – Associação Nacional
de Escolas Profissionais.

A EXPERIÊNCIA NO
ESTRANGEIRO PERMITE
UM OLHAR MAIS
ABRANGENTE SOBRE
O CONTEXTO ENVOLVENTE
Segundo o responsável da
ANESPO, a experiência ensina-nos que as “vivências no estrangeiro, mais curtas ou mais
longas, acrescentam sempre
valor ao percurso dos jovens”.
São momentos únicos de contacto com outras realidades,
com escolas ou empresas situadas noutros contextos e com
colegas de outras nacionalidades, permitindo um olhar mais
abrangente sobre o contexto
envolvente”. José Luís Presa diz
esperar que “o reforço do programa Erasmus+ a nível comunitário traga mais oportunidades para mais alunos participarem em experiências de mobilidade para aprender”.
MAIS ESCOLAS PROFISSIONAIS A
PARTICIPAR
Por sua vez, Teresa Damásio,
embaixadora portuguesa da
Semana Europeia da Formação Profissional em 2019 e
2020, recordou em entrevista
à Mais Educativa, em março, o
que tem sido feito pelas escolas
profissionais e as mais-valias

A caminho do superior
V Universidades e politécnicos

já abriram as candidaturas para
os diplomados de vias profissionalizantes poderem realizar
as provas de avaliação de modo
a concorrerem a licenciaturas
através do concurso especial,
criado no ano passado.
A Uniarea, plataforma de referência para os estudantes na
qual existe muita informação
sobre o acesso ao ensino superior, deixa alguns conselhos
úteis aos estudantes sobre o
que já se sabe e a forma como
este concurso funciona.
Assim, no que diz respeito às
licenciaturas a que podem
concorrer os titulares de cursos
de dupla certificação do ensino

secundário e cursos artísticos
especializados, são aquelas
para as quais as instituições de
ensino superior definam vagas
para o efeito. Portanto, não
existem vagas em todas as instituições. Informa-se ainda
que o acesso a uma determinada licenciatura está condicionado à área de formação do
candidato.
Para aceder a determinada licenciatura é também necessária
a aprovação em provas teóricas
ou práticas de avaliação dos conhecimentos e competências.
DATAS
As provas regionais – é explicado no texto da Uniarea – po-

dem ser realizadas em qualquer uma das instituições de
ensino superior das três redes
ou consórcios a que pertence o
curso do seu interesse, seja a
rede Norte, a rede Centro ou a
rede Sul e Ilhas. Os exames
realizados são válidos para
qualquer instituição dentro da
respetiva rede de instituições
de ensino superior.
O prazo para a inscrição nas
provas está aberto até ao dia 23
de junho no consórcio Sul e
Ilhas. Até dia 2 de julho no consórcio Centro. E até 10 de julho
no consórcio Norte.
Para conhecer toda a informação e ler o texto na íntegra deve
aceder ao site uniarea.comO

que existem nas experiências
além-fronteiras.
Mais uma vez, o ensino profissional surpreende, começa por
dizer a também administradora
do Grupo Ensinus. “Se virmos
com atenção as escolas que participam no programa Erasmus+
e antigamente no Erasmus, existem muitas escolas profissionais
a participar. E participam nos
programas de mobilidade e programas de estágio, regra geral,
participam em todas as valências”, esclarece.
Atualmente – prossegue Teresa
Damásio –, há muitas escolas
profissionais no programa
Ação-Chave 1 (KA1), mobilidade tradicional, e também no
Ação-Chave 2 (KA2) com parcerias estratégicas. Portanto, existe a preocupação por trabalhar a
questão da investigação, ter práticas pedagógicas comuns e haver esta partilha. “Este, julgo eu,
é o resultado a nível europeu de
existir uma associação muito
forte de escolas profissionais.
Nesse sentido, serão um número
muito residual as escolas que não
participam no programa Erasmus+, por isso, sem dúvida de
que as mais-valias são incontáveis e reconhecidas por todos.”O

A ANESPO ESPERA QUE
O REFORÇO DO PROGRAMA
ERASMUS+ A NÍVEL
COMUNITÁRIO TRAGA MAIS
OPORTUNIDADES PARA
OS ALUNOS PARTICIPAREM
EM EXPERIÊNCIAS
DE MOBILIDADE
PARA APRENDER
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Número de alunos do ensino
e formação profissional
no Erasmus+ está a crescer
PROGRAMA S Formandos portugueses encontram-se a aderir cada vez mais à mobilidade internacional

O

ção no mercado de trabalho –,
designadamente através de
ações de divulgação específicas e apresentação de testemunhos de participantes que
são os principais mensageiros
dos resultados positivos do
programa.
“O Roteiro Erasmus+ Jovens
Educação e Formação é uma
destas ações que criámos para
chegar aos mais jovens”, conta Ana Cristina Perdigão, explicando tratar-se de um projeto de “divulgação e partilha
que consiste na promoção de
um evento que não só presta
informação sobre as oportunidades do programa como
fomenta a partilha de experiências entre aqueles que já
participaram e todos aqueles
que gostariam de participar”.
“Este é um projeto que teve
início em Bragança, mas que
pretendemos que se estenda a
várias localidades portuguesas”, confessa a diretora da
ANE+EF.O

programa
Erasmus+
apoia o desenvolvimento educativo, profissional e pessoal das pessoas nos
domínios da educação e formação, da juventude e do desporto, na Europa e nos países
parceiros, contribuindo para
o crescimento sustentável, o
emprego e a coesão social,
bem como para estimular a
inovação e reforçar a identidade europeia e a cidadania
ativa. O programa é fundamental para apoiar a criação
de um Espaço Europeu da
Educação 2025 (EEA 2025),
tendo como meta triplicar o
número de participantes no
Erasmus.

“UMA DAS ATIVIDADES
FULCRAIS DA AGÊNCIA
PASSA PELA DIVULGAÇÃO
E DISSEMINAÇÃO
DAS OPORTUNIDADES
OFERECIDAS PELO
ERASMUS+”
O Erasmus+ abrange quatro
setores de educação e formação. Um destes é o Ensino e
Formação Profissional. Por
isso, quisemos saber se existem, hoje, mais alunos de cursos e escolas de formação profissional a estudar no estrangeiro ao abrigo do programa.
Ana Cristina Perdigão, diretora da Agência Nacional Erasmus+ Educação e Formação
(ANE+EF), responde que “o
número de alunos do ensino e
formação profissional que
participam no programa tem
vindo a crescer de forma
constante, acompanhando a
adesão positiva dos portugueses e concretamente dos públicos mais jovens à mobilidade internacional para fins de
aprendizagem”. Segundo a
responsável da ANE+EF, pode
assumir-se que o programa se

Ana Cristina Perdigão, diretora da Agência Nacional Erasmus+ Educação e Formação (ANE+EF)

integra de forma sinérgica nos
projetos de educação e formação profissional, através das
entidades beneficiárias que os
promovem.
“Estima-se que, desde 2007,
mais de 24 mil alunos de instituições portuguesas do ensino
e formação profissional (EFP)
tenham beneficiado da participação no programa”, informa Ana Cristina Perdigão. A
ANE+EF explica que, neste
período, o número de formandos abrangidos mais que
duplicou: se entre 2007-2013
totalizavam quase 8 mil, na
última geração do Erasmus+
(2014-2020) são cerca de 17
mil os jovens portugueses a
participar num estágio de formação internacional ao abrigo
do Erasmus+, numa média de

mais de 2.400 participantes
por ano, esperando-se a manutenção desta tendência positiva no novo programa
(2021-2027).

“O ROTEIRO ERASMUS+
JOVENS EDUCAÇÃO
E FORMAÇÃO
É UMA DAS AÇÕES
QUE CRIÁMOS PARA
CHEGAR AOS
MAIS JOVENS”
A ESTRATÉGIA PARA ESTAGIAR
E APRENDER NO ESTRANGEIRO
No que diz respeito à estratégia de futuro da ANE+EF para
que os alunos das escolas de
formação profissional tenham
cada vez mais a experiência de

estagiar e aprender no estrangeiro, é-nos referido que,
“para além da gestão do programa, uma das atividades
fulcrais da agência passa pela
divulgação e disseminação
das oportunidades oferecidas
pelo Erasmus+”. Este trabalho
é feito junto das instituições
de educação e formação, dos
alunos e formand os, dos profissionais da educação e formação, empregadores e comunidades locais. Sensibilizam-se, deste modo, os potenciais participantes para os
benefícios de uma experiência
internacional, a vários níveis
– na valorização curricular,
no desenvolvimento pessoal e
de competências várias, no
incremento da empregabilidade e facilitação da integra-

24

mil alunos
de instituições
portuguesas
do ensino e formação
profissional (EFP)
beneficiaram
da participação
no programa
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