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Mensagem
do Presidente

Message from  
the Chairman  
of the Board

Manuel de Almeida Damásio
Presidente do Grupo ENSINUS 
Chairman of ENSINUS Group

Os Fundadores e Responsáveis que, ao longo dos 
últimos 50 anos, conduziram o Grupo ENSINUS e 
obtiveram resultados merecem aplausos, sendo de 
salientar, de modo particular, os milhares de diploma-
dos de nível universitário e os muitos outros milhares 
de diplomados nos vários ramos profissionais e espe-
cializados, que hoje contribuem com o seu “saber” e o 
seu “saber fazer” para o êxito de centenas de empre-
sas em Portugal e pelo mundo fora.

Os resultados que enumerei expressam uma união 
de vontades em circunstâncias 
muito difíceis, embora com 
alguns poucos intervalos favo-
ráveis, que permitiram a expan-
são, a inovação e a criatividade, 
no âmbito do próprio sistema 
de ensino nacional.

Vale a pena referir o pionei-
rismo da ENSINUS na área da 
gestão do potencial humano e 
os cursos inovadores que sobre 
esta temática obtiveram assi-
nalável êxito, especialmente 
com a introdução de discipli-
nas ignoradas, ao arrepio de 
mentalidades pouco abertas 
à inovação e à criatividade: 
são estes aspetos que expli-
cam os êxitos que foram sendo 
alcançados e o crescimento 
e a expansão que o Grupo 
ENSINUS logrou alcançar.

Neste momento, em qualquer 
uma das áreas de atuação da 
atividade do Grupo ENSINUS, 
pensam-se novos caminhos, 
forjam-se hipóteses de refor-
mas e toda a gente se esforça 
por descobrir os rumos mais 
apropriados para vencer dúvidas e incertezas que 
permitam um novo impulso, sem descurar as siner-
gias acumuladas e a clarividência dos seus dirigentes.

Temos planos inovadores que nos tornarão mais 
fortes no presente e vencedores nos tempos novos 
que estão a chegar: em Portugal e nos Países da CPLP 
– Comunidade de Países de Língua Portuguesa.

The Founders and Leaders who have been the driving 
force behind the ENSINUS Group for the past 50 years 
should be praised for what they have achieved so far. 
It is worth highlighting the thousands of university 
graduates and many other who have been awarded 
diplomas in several vocational areas and specialization 
fields currently working with their “knowledge” and 
“know-how” in hundreds of companies in Portugal and 
around the world.

These results express a coming together of wills under 
very difficult circumstances. 
But there were nonetheless 
a few favourable moments 
that enabled the expansion, 
innovation and creativity within 
the context of the national 
education system. 

It is worth mentioning the 
pioneering role of ENSINUS 
as regards managing the 
human potential and the 
innovative programmes that 
proved successful in this 
field, particularly after the 
introduction of subject matters, 
which had been ignored, 
thus contradicting those 
who opposed innovation and 
creativity. These are some of the 
aspects that help explaining the 
successes we have achieved and 
the growth and expansion of the 
ENSINUS Group.

There are now news roads ahead, 
new ideas are being forged 
and everyone is committed 
to discovering the most 
appropriate paths to overcome 
doubts and uncertainties and 

boost all ENSINUS areas of activity, bearing in mind at 
all times the accumulated synergies and foresight of 
their Leaders. 

We have innovative plans that should make us stronger 
in the present and winners in the new times ahead in 
Portugal and in the Community of Portuguese-Speaking 
Countries (CPLP).

“Vale a pena 
referir o 

pioneirismo 
da ENSINUS”

“It is worth 
mentioning the 
pioneering role 

of ENSINUS”
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Mensagem da 
Administradora

Message from
the CEO

Teresa do Rosário Damásio
Administradora do Grupo ENSINUS 
CEO of ENSINUS Group

Sejam bem-vindos ao Grupo ENSINUS!

O Grupo ENSINUS assume-se como pioneiro na área 
da Educação, quer no ensino superior, bem como  
no ensino profissional e no ensino científico-  
-humanístico.

Acreditamos que o empodera-
mento da pessoa se faz através 
da Educação. Razão pela qual 
a olhamos de uma forma holís-
tica e entendemos que o aluno 
está no centro do nosso Projeto 
Educativo!

Convidamo-vos a juntarem-se 
a nós e a experimentarem a 
aprendizagem das competên-
cias globais.

Nos próximos anos temos como 
prioridade a internacionaliza-
ção do grupo e a disseminação 
da nossa Missão! 

Consideramos fundamen-
tal cumprir o Legado dos 
Fundadores e, por isso, as 
nossas escolas serão sempre 
espaços onde se ensina 
com Liberdade de Criação 
Intelectual e onde se estimula 
o Pensamento Crítico.

Estamos a preparar cidadãos 
globais e aptos para uma socie-
dade em constante mudança! 

Connosco. Com o Grupo 
ENSINUS! E, consigo!

Venha daí! Porque JUNTOS SOMOS MAIS FORTES!

Welcome to the ENSINUS Group! 

The ENSINUS Group takes on a pioneering role in the 
field of Education, both in higher education and in 
professional and scientific-humanities education.  

We believe that people 
empowerment occurs through 
Education and that is why we look 
at it from a holistic perspective 
and believe students are at the 
heart of our Educational Project! 

We invite you to join us and to 
learn the global skills with us.  

I n  t h e  c o m i n g  y e a r s 
our main priority is the 
internationalisation of the group 
and dissemination of our Mission!  

It is paramount for us to respect 
the Legacy of the Founding 
Members and that is why our 
schools will always be places 
where we teach with Freedom of 
Intellectual Creation and where 
Critical Thinking is stimulated.  

We are preparing global and 
skilled citizens for an ever 
changing society! 

With us. With the ENSINUS Group! And with you! 

Come and join us! Because TOGETHER WE ARE 
STRONGER!

“As nossas 
escolas serão 

sempre espaços 
onde se ensina 
com Liberdade 

de Criação 
Intelectual”

“Our schools will 
always be places 
where we teach 
with Freedom 
of Intellectual 

Creation”
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Grupo 
ENSINUS
 
A educação e a qualificação ao longo da vida são 
o foco do Grupo ENSINUS, que trabalha todos 
os dias para elevar e melhorar os níveis de quali-
ficação escolar e profissional, desde a infância 
até à idade adulta. Desenvolve, por isso, uma 
oferta alargada desde a educação pré-escolar 
ao ensino superior, incluindo a formação profis-
sional, a consultoria e a investigação aplicada.

Com uma experiência de mais de 50 anos ao 
serviço do ensino e da formação e com uma 
dimensão global, o grupo cresce todos os 
dias para dar resposta às necessidades que a 
educação coloca numa sociedade que está em 
permanente evolução e que precisa de respos-
tas aos novos desafios que vão surgindo.

Num conjunto de 13 instituições de ensino, 
que funcionam numa lógica de grupo, o 
Grupo ENSINUS está fisicamente presente 
em Portugal, Moçambique, Guiné-Bissau e 
Cabo Verde, tendo já formado mais de 150 mil 
pessoas num ambiente multicultural. 

O grupo destaca-se por ser pioneiro no 
Processo de Autonomia e Flexibilidade ao 
nível do ensino profissional, de ter criado a 
primeira Business School portuguesa e de ter 
instituições que são referências não só a nível 
nacional, mas também internacional. Mas é 
sobretudo uma referência por elevar e melho-
rar os níveis de qualificação escolar e profissio-
nal de crianças, jovens e adultos, ajudando-os 
na sua realização pessoal e profissional.

A ambição do Grupo ENSINUS é crescer e aper-
feiçoar o seu trabalho todos os dias, ser global, 
apostando na qualidade dos seus recursos e 
em parcerias que permitam alargar e elevar 
a excelência da sua oferta, tendo sempre as 
pessoas e o seu desenvolvimento no centro 
da sua atividade.

ENSINUS  
Group
 
Lifelong education and qualification are the 
focus of ENSINUS Group, a group working 
every day to raise and improve the educational 
and professional level of qualifications from 
childhood to adulthood. To that end, it develops a 
wide range of services from pre-school education 
to higher education, including professional 
training, consulting and applied research.

With over 50 years of experience at the service 
of teaching and training and with a global 
reach, this group grows every day meeting the 
educational needs in an ever-evolving society 
needing to respond to the new challenges that 
arise every day.

The ENSINUS Group includes 13 teaching 
institutions, operating as a whole and 
established in Portugal, Mozambique, Guinea-
Bissau and Cape Verde, and educated more 
than 150 thousand people to this day in a 
multicultural environment.

The Group stands out for its pioneering role 
in the Process of Autonomy and Flexibility of 
professional education, for having established 
the first Portuguese Business School and for 
having institutions that are a true reference 
not only nationally, but also internationally. 
But it is above all a reference for raising and 
improving the levels of school and professional 
qualification of children, young people and 
adults, helping them in their personal and 
professional fulfilment.

The ENSINUS Group’s ambition is to grow and 
improve its work every day, to become global, 
investing in the quality of its resources and in 
partnerships enabling it to expand and raise the 
excellence of its offer, always having people and 
their development at the heart of its activity.

ENSINUS  |   9ENSINUS  |   8



We bring knowledge to people 
so they may contribute to the 
evolution of mankind. Knowledge 
allows people to build their future 
conscientiously, to be happy and to 
give their lives a meaning.

In our Institution, everyone has a 
place, a voice and value. We believe 
in freedom of expression, provided 
it is linked to mutual respect.

We value everyone’s differences 
and talents. People reach their 
full potential when they can 
express their talents. We strive 
for excellence in our students, our 
teachers and our teams.

We respect each other, we respect 
everyone’s values and points of 
view. Human rights reach their 
highest expression in our institution 
when they are shared and spread to 
our teams.

Everyone has the right to have a 
personal opinion and to express it. 
Freedom of expression means to 
be respectful and tolerant towards 
others, even when others share 
different points of view.

We respect the environment and 
we develop sustainable projects, 
we take care of things and people. 
Sustainable development means 
taking care of the resources we 
have at our disposal.

Os nossos valores
Core values

Educação

Education

Democracia

Democracy

Excelência

Excellence

Direitos Humanos

Human Rights

Liberdade

Freedom
Sustentável

Sustainable Development

Desenvolvimento 

Proporcionamos conhecimento 
às pessoas para contribuir para a 
evolução da humanidade. O conhe-
cimento permite que as pessoas 
construam o seu próprio futuro, 
conscientemente, sejam felizes e 
deem sentido às suas vidas.

Na nossa instituição todos têm 
um lugar, uma voz e um valor. 
Acreditamos na liberdade de 
expressão, desde que seja apoiada 
no respeito mútuo.

Respeitamo-nos uns aos outros, 
os valores e os pontos de vista de 
todos. Os direitos humanos atin-
gem a sua expressão máxima na 
nossa instituição, quando são 
partilhados e difundidos pelas 
nossas equipas.

Todos têm o direito de ter uma 
opinião e de a expressar. Liberdade 
de expressão significa respeitar 
e ser tolerante com os outros, 
mesmo quando têm pontos de 
vista diferentes dos nossos.

Valorizamos as diferenças e os 
talentos. As pessoas atingem o 
seu pleno potencial quando conse-
guem exprimir os seus talentos 
pessoais. Procuramos a excelência 
nos nossos alunos, nossos profes-
sores e nas nossas equipas.

Respeitamos o meio ambiente e 
desenvolvemos projetos susten-
táveis. Cuidamos das coisas e das 
pessoas. Desenvolvimento susten-
tável significa cuidar dos recursos 
que temos à nossa disposição.
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A missão da ENSINUS e do grupo de empresas por si constituído é contri-
buir para a elevação e melhoria dos níveis de qualificação escolar e 
profissional das crianças, jovens e adultos, através do desenvolvimento 
de iniciativas e projetos de educação, investigação, formação e consulto-
ria, que constituam uma referência de credibilidade, inovação e susten-
tabilidade ao nível social, ambiental e económico.

The mission of ENSINUS and the companies within this group is to 
contribute towards raising and improving the schooling levels and 
vocational qualifications of children, young people and adults by developing 
initiatives and educational projects, research, training and consulting that 
are a true benchmark of credibility, innovation and sustainability in social, 
environmental and economic terms.

Todos aqueles que interagem com qualquer instituição tutelada pela 
ENSINUS I – Empreendimentos Educativos, S.A. (candidatos, alunos, 
encarregados de educação, professores, trabalhadores e demais inte-
ressados), e que connosco partilham dados pessoais, têm a garantia de 
que todas se encontram capacitadas para garantir a proteção da priva-
cidade, tratando os dados pessoais recolhidos no estrito cumprimento 
da legislação em vigor.

Those interacting with institutions supervised by Ensinus I – 
Empreendimentos Educativos SA (candidates, students, guardians, teachers, 
staff members and other stakeholders), sharing personal data with us may 
rest assured that these institutions are duly qualified to ensure your privacy 
protection handling personal data collected in strict compliance with the 
legislation in force.

A política orientadora da atuação do Grupo ENSINUS é marcada por um 
comportamento de gestão e funcionamento proactivo, cooperante, 
construtivo, transparente, rigoroso e valorizador de todas as partes, 
tendo em consideração quatro perspetivas de gestão:  garantir a susten-
tabilidade económica e financeira num modelo de gestão partilhada; 
garantir um serviço de qualidade reconhecida; promover a posição do 
grupo nos rankings nacionais e internacionais pela qualidade de ensino 
prestada; e promover uma política de gestão de pessoas que permita o 
contínuo desenvolvimento e valorização.

The guiding policy of ENSINUS Group’s performance is guided by proactive, 
cooperative, constructive, transparent, rigorous management behaviour, 
valuing the role of all stakeholders in line with four major management 
perspectives: ensuring economic and financial sustainability in a shared 
management model; offering a service of acknowledged quality; promoting 
the group’s position in national and international rankings given the quality 
of teaching provided, and promoting a people management policy allowing 
for continuous development and appreciation.

As instituições do ensino profissional, externatos e colégios do Grupo 
ENSINUS foram escolhidos na rede privada para integrar o Projeto 
de Autonomia e Flexibilidade no ano escolar 2017-2018 (Despacho  
n.º 5908/2017, de 5 de julho). Este projeto visa a promoção das melhores 
aprendizagens indutoras do desenvolvimento de competências, através 
de uma maior autonomia e de uma gestão mais flexível do currículo. Este 
projeto é hoje uma realidade de prática pedagógica em todas as restan-
tes instituições do grupo.

Vocational Education institutions, day schools and schools within the 
ENSINUS Group were selected in the private network of schools to integrate 
the Autonomy and Flexibility Project during the 2017-2018 school year 
(Ordinance No. 5908/2017, of 5 July). This project seeks the promotion of 
the best learning inducing skill development, through greater autonomy 
and a more flexible management of the curriculum. This project is now a 
pedagogical practice in the remaining institutions of the group.

Missão
Mission

Política de Privacidade
Privacy Policy

Política de Qualidade
Quality Policy

Autonomia
Autonomy
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Alunos internacionais no Mundo ENSINUS
International students in the ENSINUS World

Taxa de empregabilidade dos cursos 
profissionais
Employability rate of professional courses

Número de docentes especializados em ensino  
e vertentes específicas de cada curso
Number of teachers specialised in teaching  
and specific aspects of each course

Taxa de empregabilidade  
dos cursos superiores
 Employability rate of higher  
education courses

Número de alunos formados 
nos mais de 50 anos de existência
Number of students educated 

in more than 50 years of existence

+ 153 000

+30%

99%

+270

95%

Porquê a ENSINUS?
Why Ensinus?

Aposta na 
inovação

Bet on  
innovation

Ambiente 
multicultural
Multicultural 
Environment

+50
Anos de experiência  

na área do ensino
Years of experience in 
the field of teaching

13 
Instituições de ensino 

de referência
Benchmark teaching 

institutions

Pessoas no centro 
de cada projeto 

educativo
People at the heart 
of the educational 

project

Oferta alargada 
desde o ensino 
pré-escolar até  

ao ensino superior
A wide-ranging offer 
from pre-school to 
higher education

Projeto 
Autonomia 

e Flexibilidade 
Curricular

Curricular Project 
with Curricular 
Autonomy and 

Flexibility Formação 
de empresas e 
estudos de alta 

performance
Corporate training and 

high-performance 
studies

Auscultação 
técnica adaptada  
às necessidades  

do mercado
Technical solutions 

adapted to the  market 
needs

Dados em destaque
 Highlights
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1965
A 19 de outubro foi criada a firma Figueiredo & Mendes, Lda., por 

Valentim de Seixas Figueiredo e Manuel Pedro Mendes Lovegrow, 

naquela que é a génese do Grupo ENSINUS.

On October 19, the firm Figueiredo & Mendes, Lda. was established 

by Valentim de Seixas Figueiredo and Manuel Pedro Mendes 

Lovegrow, the genesis of the ENSINUS Group.

1967
Ano da fundação do Externato Marquês de Pombal.

Year when Externato Marquês de Pombal was established.

1990
Nasce a Escola de Comércio do Porto por 

iniciativa da ENSINUS, que convida a Associação de 

Comerciantes do Porto e a Associação Comercial do 

Porto – Câmara de Comércio e Indústria do Porto a 

juntarem-se ao projeto, criando a Terciforma – Estudos 

de Comércio e Serviços, S.A.

ENSINUS established Escola de Comércio do Porto 

and invited the Oporto Merchants Association and the 

Oporto Commercial Association – Oporto Chamber of 

Commerce and Industry to join the project thus establishing 

TERCIFORMA - Estudos de Comércio e Serviços, S.A.

1992
Abre o IEG – Instituto de Educação 

e Gestão em Moçambique, 

naquele que é o primeiro passo de 

internacionalização da ENSINUS.

IEG – Instituto de Educação e Gestão 

opened in Mozambique as was the 

first step on the Group’s road to 

internationalisation.

1999
 Criação do INAE – Instituto 

Nacional de Aprendizagem 

e Ensino.

Creation of INAE – Instituto 

Nacional de Aprendizagem 

e Ensino.

2002
A EPET – Escola Profissional 

de Estudos Técnicos é 

adquirida pelo Grupo 

ENSINUS.

ENSINUS Group buys  

EPET – Escola Profissional  

de Estudos Técnicos.

2005
Integração do Grupo ENSINUS  

no Grupo Lusófona.

The ENSINUS Group is integrated into 

the Lusófona Group.

2014
Criação do ISG – Instituto Superior de 

Gestão, Administração e Educação em 

Moçambique.

Creation of ISG – Instituto Superior de Gestão, 

Administração e Educação in Mozambique.

2019
Ano da criação do ISG BISSAU.

Year when ISG BISSAU was created.

História
History

1969
Início da atividade do Externato Álvares Cabral.

Externato Álvares Cabral opened its doors .

.
A 4 de junho, a Figueiredo & Mendes, Lda., estende-se a um 

conjunto de professores e outros trabalhadores, que exerciam 

a sua atividade nos dois estabelecimentos de ensino da 

sociedade. Nasce a ENSINUS, Lda., hoje denominada ENSINUS 

I – Empreendimentos Educativos, S.A.

On 4 July, Figueiredo & Mendes, Lda reached out to a group of 

teachers and other staff members, who were working at the 

company’s two schools. ENSINUS, Lda. was established, currently 

known as ENSINUS I – Empreendimentos Educativos, S.A.

1972
 O Ministério da Educação concede o alvará ao 

Colégio de Alfragide.

The Ministry of Education grants Colégio de Alfragide 

licence to operate.

1978
Nasce em Lisboa a primeira Business School 

portuguesa, o ISG – Instituto Superior de Gestão.

The first Portuguese Business School, ISG – Instituto 

Superior de Gestão, opens its doors in Lisbon.

1988
Em julho é criado o INETE – Instituto de 

Educação Técnica que, em setembro de 1989, 

constituiu-se como escola profissional.

INETE – Instituto de Educação Técnica is 

established and opened in September 1989 as 

a vocational school.

1989
Criação da Escola de Comércio de Lisboa, pertencente à 

sociedade Aula de Comércio – Estudos Técnicos e Profissionais, 

Lda., de que são sócios a ENSINUS e a CCP – Confederação do 

Comércio e Serviços de Portugal.

Creation of Escola de Comércio de Lisboa, owned by Aula de 

Comércio - Estudos Técnicos e Profissionais, Lda. and of which 

ENSINUS and CCP – Confederation of Trade and Services are 

rightful partners 

2017
A EPAR – Escola Profissional de Estudos Técnicos é adquirida 

pelo Grupo ENSINUS.

EPAR – Escola Profissional de Estudos Técnicos is bought by 

the ENSINUS Group.

2018
Criação do IPT – Instituto das Profissões  

e Tecnologias, na Guiné-Bissau.

Creation of IPT – Instituto das Profissões  

e Tecnologias, in Guinea-Bissau.

O futuro 
começa aqui
The future 

starts here
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Colégio de 
Alfragide

Colégio de Alfragide is located in the northern part 
of Alfragide, in a low-density housing area with a 
privileged, serene environment and very close to the 
main access roads to Lisbon. 

Established in 1972, Colégio de Alfragide is now an 
integral part of Ensinus Group. The work and results 
obtained by Colégio de Alfragide over almost 50 years 
of activity, make it a project of excellence that is a real 
alternative for all those seeking quality education in 
privileged conditions in this part of Greater Lisbon. 

In 2017/2018, we integrated the pilot project of 
Curricular Autonomy and Flexibility, paving the way 
for children’s education focused on the development 
of students’ values and attitudes as a mean to help 
them in their school career. Following this project, we 
defined appropriate strategies for teaching based on 
Project Based Learning, more focused on the student 
and on his/her potential and based on the theory of 
multiple intelligences.

O Colégio de Alfragide está situado na zona norte 
de Alfragide, enquadrado numa área habitacional 
de baixa densidade, com um ambiente privilegiado, 
sereno e bastante próximo das principais artérias de 
acesso a Lisboa. 

Criado em 1972, o Colégio de Alfragide é hoje parte 
integrante do Grupo ENSINUS. O trabalho e os resul-
tados obtidos ao longo dos quase 50 anos de ativi-
dade transformam-no num projeto de excelência, 
que é uma verdadeira alternativa para todos aqueles 
que nesta região procuram um ensino de qualidade 
em condições privilegiadas.

Integrámos, em 2017/2018, o projeto piloto de 
Autonomia e Flexibilidade Curricular, tendo trilhado 
caminho para uma educação da criança centrada no 
desenvolvimento dos valores e atitudes dos alunos 
como forma de os ajudar no seu percurso escolar. Na 
sequência desse projeto, fomos definindo estratégias 
adequadas para o ensino baseado em Project Based 
Learning, mais centrado no aluno e nas suas poten-
cialidades, tendo como pano de fundo a teoria das 
inteligências múltiplas.
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Oferta 
Educativa
Courses  
on offer

Pré-Escolar (dos 3 aos 5 anos)

Pre-School (From 3 – 5 years of age)

1.º Ciclo (do 1.º ano ao 4.º ano)

1st, 2nd, 3rd and 4th Grades

2.º Ciclo (5.º ano e 6.º ano)

2nd cycle (5th and 6th Grades)

Colégio de Alfragide receives students from 
kindergarten age, as soon as they can walk, up to the 
end of the 6th grade of Basic Education.

O Colégio de Alfragide recebe alunos desde a 
creche, a partir da aquisição de marcha, até ao final 
do 2.º ciclo do Ensino Básico.
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Porquê?
Why?

-  1  -
Alunos no centro do Projeto Educativo

 Students at the heart of the Educational Project

-  2  -
Valores: organização, competência e integridade

 Values: organisation, competence and integrity

-  3  -
Promoção da autonomia, cooperação, empatia  

e pensamento crítico e criativo

 Promotion of autonomy, cooperation, empathy  
and critical and creative thinking

-  4  -
Escola inclusiva e promotora da cidadania participativa

 Inclusive school and promoter of participatory citizenship

-  5  -
Orgulhosamente Instituição com Selo do Grupo ENSINUS

 Proud to be an Institution with the ENSINUS Group Seal

-  6 -
Vivência de grupo e o meio familiar como complementos 

de uma aprendizagem integral

 Group experience and a friendly environment  
that adds to comprehensive learning



Gonçalo Rézio Guilherme
Former student of Colégio de Alfragide

Gonçalo Rézio Guilherme
Ex-aluno do Colégio de Alfragide

“Sou o Gonçalo!

Entrei para o Colégio de Alfragide no 1.º ano do 
1.º ciclo, ainda com 5 anos, quase 6. Os meus pais 
tinham já boas referências do colégio, de pessoas e 
amigos que por lá passaram. Como era perto de casa, 
foi a escolha ideal. Fiz rapidamente amigos para a 
vida. Adorava chegar cedo ao colégio e ser o primeiro 
a dar aquele abraço apertado de bons dias à minha 
professora Patrícia! Com ela, aprendi a ler, a fazer 
contas e a contar histórias. No recreio só queria ter 
uma bola nos pés. Ainda hoje quero. Cresci e aprendi: 
a estudar, a trabalhar em grupo, a respeitar os colegas 
e os professores, a acreditar mais em mim. Fui taga-
rela e brincalhão, mas nas aulas tentava estar concen-
trado. Fui perdendo a timidez e a vergonha com a 
apresentação de trabalhos, individuais ou em grupo. 
No 5.º ano, adorei quando fomos (antes do confina-
mento) a Guimarães, com o Prof. Marco, Prof. Isa e 
Prof. Sónia. Foi uma experiência que nunca esquece-
rei. Colégio de Alfragide fará sempre parte de mim! 

Fui muito feliz!”

“I’m Gonçalo!

I joined Colégio de Alfragide in the 1st year of 1st 
cycle, at the age of 5, almost 6. My parents had already 
good references, from people and friends who had 
studied there. It was close to our home and it was the 
ideal choice. I quickly made friends for life there. I loved 
to get to school early and to be the first to give my 
teacher Patrícia that tight hug and say good morning. 
With her, I learned to read, mathematics and telling 
stories. At playtime, I just wanted to play football. I still 
want to. I grew up and learned: to study, to work in 
groups, to respect colleagues and teachers, to believe 
in myself more. I was chatty and playful, but I tried 
to be focused in the classroom. I lost my shyness and 
shame with the presentation of individual or group 
assignments s. When I was in 5th year, I remember the 
trip (before the lockdown) to Guimarães, with teachers 
Marco, Isa and Sónia. It was an experience I will never 
forget. Colégio de Alfragide will always be part of me! 

I was very happy!“

Dr. Marco Pinto
Headmaster – Colégio de Alfragide

Dr. Marco Pinto
Diretor Pedagógico – Colégio de Alfragide

“Formado como professor de Educação Física, 
coordenei diferentes departamentos, nomea-
damente de Educação Física, Desporto Escolar e 
também de ciclo. Lecionei crianças de todas as idades 
e de diferentes contextos socioeconómicos e cultu-
rais, no ensino público e privado, em âmbito de ensino 
regular ou de ensino profissional. A paixão pelo 
ensino sempre me motivou a procurar novos desafios 
e a ser permeável a novas experiências. O Colégio de 
Alfragide permitiu-me perceber que o foco é o aluno 
e as suas necessidades, para as quais temos de nos 
modelar e adaptar, para que este consiga aprender 
com gosto e verdadeiro interesse, assimilando assim 
as variadas matérias disciplinares de forma natural e 
alegre. Esta genuína forma de trabalhar com as crian-
ças fez-me gostar ainda mais da profissão que escolhi 
há 20 anos. Ser o timoneiro, como Diretor Pedagógico, 
e poder fazer parte integrante de uma escola não 
faria sentido sem o projeto que abracei e que me foi 
permitido dar continuidade no Colégio de Alfragide.”

“I took a degree as Physical Education teacher 
and I coordinated different departments, namely 

Physical Education, School Sports and also cycle 
education. I have taught children of all ages and from 
different socio-economic and cultural backgrounds in 
public and private education, in the context of regular 
education or professional education. My passion for 
teaching has always motivated me to look for new 
challenges and to open up to new experiences. Colégio 
de Alfragide allowed me to understand that the focus 
are the students and their needs and we have to model 
and adapt this focus to them so they may learn with 
pleasure and true motivation, learning subject matters 
naturally and joyfully. This genuine way of working with 
children is the reason why I love the profession I chose 
20 years ago or even more. My role as helmsman and my 
position of Headmaster and the possibility of being an 
integral part of a school like this would not make sense 
without this project I did embrace and which allowed 
me to pursue my work at Colégio de Alfragide.“

+50

Número de alunos 
que frequentaram  

o colégio
Number of students who 

attended the school

Entidades com  
as quais o colégio  

tem protocolos
Entities the school  
has protocols with Anos ao serviço  

do ensino
Years at the Service  

of Teaching

+ 6000

+90
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Ação Heróis da Fruta
Fruit Heroes Action

Parlamento dos Jovens
Youth Parliament

Projeto Eco-Escolas
Eco-Schools Project

Dia do Nariz Vermelho
Red Nose Day

Bebras Castor Informático
Bebras the IT Beaver

XL Olimpíadas Matemática
XL Math Olympiads

SuperTmatik
SuperTmatik

Concurso de Matemática 
Pangea
Pangea Math Contest

Canguru Matemático sem 
Fronteiras
Math Kangaroo without Frontiers

Escola Missão Continente
Continente Mission School

Ação Pirilampo Mágico
Pirilampo Mágico Action

Projeto Solidário Associação 
Entremundos
Solidarity Project Entremundos 
Association

Programa Educativo sobre  
a Adolescência
Educational Programme on 
Adolescence

SeguraNet – O Mês da 
Cibersegurança
SeguraNet – Cibersecurity Month

Quero ser cientista
I want to be a scientist

Campanha Banco Alimentar
Food Bank Campaign

Angariação de Bens: 
Comunidade Vida e Paz
Collection of Goods: Vida e Paz 
Community

Programa pedagógico  
“Leite é Boom”
Pedagogical Programme  
“Milk is Boom” 

O Pilhão vai à Escola
Pilhão takes to the School 

Sara Terra – Desafio Endesa
Sara Terra, Endesa Challenge

Prémios Recebidos
Awards Received

Projetos e Concursos
Projects and Contests

Galardão do Projeto Eco-Escolas
Eco-Schools Project Award

Vencedor do concurso Conta-nos Uma História
Winner of the contest Tell Us a Story

Vencedor do Projeto INOVA (Jornal “O Mocho”)
Winner of the INOVA project (“O Mocho” 
newspaper)

Menção Honrosa do programa Empreender 
Criança
Honourable mention in the Child Entrepreneur 
Programme

Finalista na Fase Regional de Basquetebol, 
Desporto Escolar
Finalist in the Regional Phase Basketball,  
School Sports

Bandeira Verde Eco-Escolas
Eco-Schools Green Flag

Finalista na Fase Nacional da  Competição MEGA, 
Desporto Escolar
Finalist in the National Phase of the MEGA 
Competition, School Sports
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Externato 
Marquês
de Pombal

Externato Marquês de Pombal is one of the oldest 
schools in the country in terms of teaching “as a second 
chance”, that is, a school essentially intended for those 
who, for many reasons, did not complete primary or 
secondary education.

It was established in 1967 and moved to Rua Carrilho 
Videira, and later moved, in 1971, to Rua Edith Cavell on 
the corner of Rua Morais Soares, where it moved and 
whose classrooms, laboratories and support facilities 
were prepared from scratch to accommodate a school. 

Until 1974, Externato Marquês de Pombal prepared 
students for preparatory and secondary education and 
also from technical courses: typing, accounting and 
secretarial work. The revolution of April 25, 1974 changed 
this situation and technical courses were cancelled. 

In the 1970s, 1980s and 1990s, the day school 
complemented the official schools offer, receiving 
dozens of surplus students from public schools, greatly 
expanding its operations to the daytime period.

In 2017, Externato Marquês de Pombal changed its 
location, moving to Largo do Leão. 

Over more than 50 years, Externato Marquês de Pombal 
has offered a wide range of courses and teaching paths, 
contributing to successful learning, to the qualification 
and creation of each student’s identity, based on the 
values of responsibility, of initiative and creativity.

Today, the student population attending the school is 
essentially young people and young adults who attend 
its assorted teaching modalities. However, this school 
keeps promoting teaching marked by the rigour put into 
its courses, as well as by the monitoring and guidance 
of its students, throughout the school path.

O Externato Marquês de Pombal é uma das mais anti-
gas escolas do país no âmbito do ensino “como uma 
segunda oportunidade”, ou seja, uma escola essen-
cialmente destinada àqueles que, pelas mais diversas 
razões, não concluíram o ensino básico ou secundário.

Foi criado em 1967 e instalou-se na rua Carrilho 
Videira, passando depois, em 1971, para a rua Edith 
Cavell, gaveto com a rua Morais Soares, para onde 
se transferiu e cujas salas, laboratórios e instalações 
de apoio foram preparados de raiz para uma escola.

Até 1974, o Externato Marquês de Pombal preparou 
alunos dos ensinos preparatório e liceal e também 
dos cursos técnicos: datilografia, contabilidade e 
secretariado. A revolução de 25 de abril de 1974 alte-
rou esta situação ao extinguir os cursos técnicos.

Nas décadas de 1970, 1980 e 1990, o externato 
completou as escolas oficiais, recebendo muitas 
dezenas de alunos excedentários das escolas  
públicas, ampliando muito a sua atividade para o 
período diurno.

No ano de 2017, o Externato Marquês de Pombal alte-
rou a sua localização, transferindo-se para o Largo 
do Leão.

Ao longo de mais de 50 anos, o Externato Marquês 
de Pombal ofereceu os mais variados cursos e vias 
de ensino, contribuindo para uma aprendizagem de 
sucesso, para a qualificação e a construção da iden-
tidade de cada aluno, assentando nos valores da 
responsabilidade, da iniciativa e da criatividade. 

Hoje, a população estudantil frequentadora da escola 
é constituída, essencialmente, por jovens e jovens 
adultos que frequentam as suas modalidades de 
ensino. Contudo, o externato continua a promover 
um ensino que se caracteriza pelo rigor no funciona-
mento dos seus cursos, bem como pelo acompanha-
mento e encaminhamento dos seus alunos, ao longo 
do percurso escolar.
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Oferta 
Educativa
Courses  
on offer

Ensino Básico Recorrente por Blocos de Aprendizagem ou Unidades Capitalizáveis 
(7.º, 8.º e 9.º – Tudo num ano letivo)
Recurrent Basic Education by Learning Blocks or Capitalised Units  
(7th, 8th and 9th – All in one academic year)

Ensino do 10.º, 11.º e 12.º em 1, 2 ou 3 anos. Conclusão de acordo com as necessidades do trajeto  
curricular de cada aluno
Teaching of 10th, 11th and 12th grades in 1, 2 or 3 years. Completion according to each student’s curricular 
schooling needs

3.º Ciclo – 7.º, 8.º e 9.º Anos (funcionamento em regime diurno – manhã)

3rd Cycle – 7th, 8th and 9th Years (daytime – morning)

Ensino Secundário Recorrente por Módulos Capitalizáveis

Recurring Secondary Education by Capitalised Modules

Curso Intensivo de Língua Portuguesa para Estrangeiros (níveis A1 e A2)

Intensive Courses of Portuguese for Foreigners (levels A1 and A2)

Curso de Preparação de Exames Nacionais – 9.º Ano/12.º Ano

National Examination Preparation Course – 9th Year/12th Year

Curso de Estudos e Consolidação – 9.º Ano/12.º Ano

Course of Studies and Consolidation – 9th Year/12th Year

Externato Marquês de Pombal offers recurrent 
teaching solutions for students wanting to complete 
9th and 12th grades and offers also have some 
language programmes.

O Externato Marquês de Pombal oferece soluções 
de ensino recorrente no ensino básico e secundário 
e também alguns cursos de línguas. 
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Porquê?
Why?

-  1  -
Ensino básico recorrente e ensino secundário recorrente

Recurrent basic education and recurrent secondary education

-  2  -
Uma equipa docente qualificada

A qualified teaching team

-  3  -
Aposta nos valores de iniciativa, criatividade  

e responsabilidade

Bet on the values of initiative, creativity and responsibility

-  4  -
Promoção da tolerância e do entendimento

Promoting tolerance and understanding

-  5  -
Todos somos merecedores de uma segunda oportunidade

We all deserve a second chance

-  6 -
Promoção da igualdade de oportunidades de sucesso escolar

Promotion of equal opportunities to achieve school success



“Escolhi o Externato Marquês de Pombal por 
ter recebido excelentes informações acerca do 
ensino e porque existe uma relação de grande proxi-
midade entre os alunos e os professores. Estes procu-
ram que dêmos sempre o nosso melhor para irmos 
bem preparados para a faculdade e para o mercado 
de trabalho”.

“I chose Externato Marquês de Pombal because 
I had very good information about teaching and 

because there is a close relationship between students 
and teachers. They strive to make us do our most and to 
be prepared to start college or to join the labour market.“

Diogo Antequera
Diplomado do Externato Marquês de Pombal

Diogo Antequera
Graduate at Externato Marquês de Pombal

Projetos e Concursos
Projects and Contests

Prémios Recebidos
Awards Received

Concurso “Montepio, Acredita Portugal”, com 
o projeto “Marquês de Pombal: Reconstruir a 
cidade, incluindo todos”
“Montepio, Acredita Portugal” contest, with the 
project “Marquês de Pombal: Rebuilding the city, 
including all”

SOS AZULEJO 2021 – Campanha protege  
o património azulejar
SOS GLAZED TILE 2021 – Campaign protect  
the heritage in glazed tiles

Let it grow – Pela biodiversidade local
Let it grow - On behalf of local biodiversity

Postal de Natal
Christmas Postcard

Parlamento dos Jovens
Youth Parliament

1.º prémio no “Painel dos Alimentos 3.º escalão”: atividade do projeto “Alimentação saudável  
e sustentável 2020”, da Associação Bandeira Azul da Europa (ABAE)
1st award  in the “Painel dos Alimentos 3.º escalão”: action of the project “Healthy and sustainable  
food habits 2020”, of the Europe Association Blue Flag (ABAE)

“Enquanto professora do Externato Marquês 
de Pombal, muitos alunos passaram por mim, 
diferentes no aspeto e no sentir, mas com um traço 
comum: desenquadrados do ensino dito ‘regular’ ou 
‘oficial’. Aqui, na nossa escola, cresceram, ultrapas-
saram frustrações e negativismos, adquiriram uma 
perspetiva positiva do que ao processo ensino-apren-
dizagem diz respeito. Atualmente, como diretora, 
continuo a receber os mesmos jovens receosos e 
desiludidos, os encarregados de educação ansiosos 
e expectantes e sei que, tal como no passado, juntos 
caminharemos rumo ao sucesso, num processo que 
envolve toda a comunidade educativa.”

“As a teacher at Externato Marquês de Pombal I 
have met many students, different in appearance 

and feelings but with a common trait: non-compliant 
with the so-called ‘regular’ or ‘official’ teaching. Here, 
at our school, they grew up, overcame frustrations and 
negativism, gained a positive perspective of what the 
teaching-learning-learning process is about. Currently, 
as a director, I keep meeting the same fearful and 
disillusioned young people, anxious and expectant 
parents and I know that, as in the past, together we will 
walk the road of success, part of a process that involves 
the entire educational community.”

Dra. Ana Leal
Diretora do Externato Marquês de Pombal

Dra. Ana Leal
Director of Externato Marquês de Pombal

Alunos 
formados ou que 

frequentaram   
o EMP

Students who 
attended EMP

Protocolos 
com empresas e 

entidades, nacionais  
e internacionais

Protocols with companies 
and  national and 

international entities

Anos ao serviço  
do ensino 

Years at the service  
of teaching

+3
0 000

+90

+5

0
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Externato 
Álvares 
Cabral

O Externato Álvares Cabral é um estabelecimento 
de ensino e formação profissional com mais de 50 
anos de história. O Externato foi ajustando a sua 
oferta formativa para se adaptar aos tempos e ao 
seu público. 

Começou por oferecer o ensino preparatório e o 
ensino liceal, bem como cursos técnicos de datilo-
grafia, contabilidade e secretariado. 

Com o aumento da procura, o Externato completou a 
rede de escolas oficiais, recebendo muitas turmas de 
alunos do 7.º ao 10.º ano, que prosseguiram os seus 
estudos. Atualmente, é uma escola perfeitamente 
adaptada às exigências do ensino do século XXI, 
onde os alunos podem optar pelo ensino regular ou 
pelo ensino recorrente de acordo com o seu percurso 
académico. Ao longo do tempo manteve sempre o 
seu compromisso com uma educação de exigência, 
que se reflete na escolha dos professores, nas suas 
elevadas competências pedagógicas e também no 
seu cariz social e humano. Valores como a tolerância, 
responsabilidade, humanismo, liberdade, flexibili-
dade e criatividade estão também sempre presentes. 

A atividade do Externato desenvolve-se com auto-
nomia pedagógica, integrando-se no Programa de 
Autonomia e Flexibilidade Curricular do Ministério 
da Educação, e em estreita parceria com associações 
e empresas com as quais tem protocolos.

Externato Álvares Cabral is an establishment of 
vocational education and training over 50 years old of 
history. This school has been adjusting its offer training 
to adapt to the times and its audience. 

It started offering preparatory education and high 
school, as well as technical courses in typing, accounting 
and secretarial services.

With the increase in demand, this school completed 
the network of official schools, receiving many classes 
of students from the 7th to the 10th year, who continued 
their studies. Currently, it is perfectly adapted to the 
demands of 21st-century education, where students 
can choose regular education or recurrent education 
according to their Academic path. Throughout the 
years it has also stood by its commitment towards 
a demanding education that reflects in the choice 
of teachers, their high pedagogical skills and also 
their social and human nature, Values like tolerance, 
responsibility, humanism, freedom, flexibility and 
creativity are also always there.

The activity of this school is developed with pedagogical 
autonomy, part of the Programme of Autonomy and 
Curricular Flexibility of the Ministry of Education and 
in strict partnership with associations and companies it 
has protocols with.
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Oferta 
Educativa
Courses  
on offer

Numa oferta que abrange o ensino científico-
-humanístico e o ensino recorrente, o Externato 
Álvares Cabral oferece uma diversidade de alterna-
tivas aos alunos.

Our offer covers scientific-humanistic education and 
back-to-school education, and to that end Externato 
Álvares Cabral offers students a wide range of 
alternatives.

Ensino Básico Recorrente por Blocos de Aprendizagem ou Unidades Capitalizáveis 
(7.º, 8.º e 9.º – Tudo num ano letivo)
Back-to-school Basic Education by Learning Blocks or Capitalise Units  
(7th, 8th and 9th – All in one academic year)

Ensino do 10.º, 11.º e 12.º em 1, 2 ou 3 anos. Conclusão de acordo com as necessidades  do trajeto  
curricular de cada aluno
Teaching of the 10th, 11th and 12th Grades in 1, 2 or 3 years. Completion according to the needs of the 
curricular path of each student

3.º Ciclo – 7.º, 8.º e 9.º Anos (funcionamento em regime diurno – manhã)

3rd Cycle – 7th, 8th and 9th Years (daytime – morning)

Ensino Secundário Recorrente por Módulos Capitalizáveis

Recurring Secondary Education by Capitalise Modules

Curso Intensivo de Língua Portuguesa para Estrangeiros (níveis A1 e A2)

Intensive Programme of Portuguese for Foreigners (levels A1 and A2)

Curso de Preparação de Exames Nacionais – 9.º Ano/12.º Ano

National Examination Preparation Course – 9th Year/12th Year

Curso de Estudos e Consolidação – 9.º Ano/12.º Ano

Course of Studies and Consolidation – 9th Year/12th Year
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Porquê?
Why?

-  1  -
Foco no percurso individual de cada aluno

Focus on each student’s path

-  2  -
Corpo docente especializado e qualificado

Specialized and qualified teaching staff

-  3  -
Ensino secundário recorrente por módulos capitalizáveis

Recurrent Secondary Programme by Credit Transfer Units

-  4  -
Ensino básico por blocos de aprendizagem 

Basic Education by Learning Blocks

-  5  -
Preparação para provas de ingresso no ensino superior

Preparation for higher education admission exams

-  6 -
Aposta na internacionalização com projetos Erasmus+

Bet on internationalization with Erasmus+ projects



+5

0

“Licenciei-me em Matemática Aplicada na 
Faculdade de Ciências – UL – e posteriormente fiz 
o mestrado em Ensino de Matemática no 3.º ciclo 
do Ensino Básico e Secundário na FCT – UNL. O 
Externato Álvares Cabral foi a escola onde escrevi a 
primeira página da minha história enquanto profes-
sora. A motivação para aqui trabalhar é a motivação 
dos alunos para concluir o ensino básico ou secun-
dário e poderem seguir os seus sonhos. Enquanto 
diretora procuro que sejam desenvolvidas ativida-
des que proporcionem aos nossos alunos vivências 
que levem para a vida pessoal e profissional, que os 
tornem críticos e responsáveis e cidadãos preocu-
pados. Poder fazer parte do percurso de um jovem e 
saber que contribuímos para o seu sucesso é a maior 
razão para aqui estar. ”

“I graduated in Applied Mathematics from the 
Faculty of Science – UL – and later I took a master’s 
degree in Mathematics Teaching for the 3rd cycle of 
Basic and Secondary Education at FCT – UNL. Externato 
Álvares Cabral was the institution where I wrote the 
first page of my story as a teacher The motivation to 
work here is the motivation of students to complete 
primary or secondary education and to follow their 
dreams. While director, I seek to develop activities to 
provide our students experiences they may take into 
their personal and professional lives, making them 
critical and responsible and concerned citizens. Having 
the opportunity to be part of a young student’s path 
and to know that we have plaid a part in their success is 
the main reason why I am here. ”

“Sou aluna do 12.º ano do ensino recorrente de 
ciências e tecnologias do Externato Álvares Cabral 
(a instituição que mudou a minha vida). Foi em 2019 
que comecei, pela quarta vez, o ensino secundário 
e encontrei, finalmente, um local onde me sentisse 
segura, respeitada e acolhida, tanto pelos professo-
res como colegas. O método de ensino no externato 
é muito motivador, e os professores têm um nível de 
preocupação pelos alunos como jamais vi em alguma 
outra instituição escolar. Mostram-nos como evoluir e 
ultrapassar as nossas dificuldades de maneira simples 
e clara. Todo o grupo docente é excecional, e sinto-me 
em casa. No final do 11.º ano, tive notas que pensei 
nunca alcançar devido a todo o acolhimento que o 
externato me deu. É com orgulho que afirmo que em 
junho termino o meu 12.º ano e não poderia estar 
mais contente por ter sido formada aqui!”

“I am a student in the 12th year of recurrent 
education in science and technology at Externato 
Álvares Cabral (the institution that changed my life). 
It started here in 2019 and I finally found a place where 
I felt safe, respected and welcome, both by teachers 
and colleagues. The teaching method in this school 
is very motivating and the teachers have a level of 
concern for students that I have never witnessed in any 
other school institution. They show us how to evolve 
and overcome our difficulties in a simple and clear 
manner. The entire teaching staff is exceptional, and I 
feel at home. At the end of the 11th grade, I had marks 
that I thought I would never achieve thanks to the 
manner I was welcomed at this school. I am proud to 
say that in June I will finish my 12th year and I could not 
be happier to have graduated here!”

Projetos e Concursos
Projects and Contests

Canguru Matemático
Mathematical Kangaroo

Parlamento de Jovens
Youth Parliament

Olimpíadas da Matemática
Mathematics Olimpiads

Olimpíadas de Português
Portuguese Olimpiads

Olimpíadas de Geologia
Geology Olimpiads

SOS Azulejos – Campanha Proteção Azulejar
SOS Glazed Tiles – Campaign to Protect Glazed Tiles

Faça um Poema
Make a Poem

Junior Achievement Portugal
Junior Achievement Portugal

Escola SaudávelMente
Healthy Body and Mind School

Justiça para Todos
Justice for All

Projetos/Ações de interação e diálogo  
intercomunitário – Junta Benfica
Projetos/Actions of intercommunty action and 
dialogue – Parish of  Benfica

Projetos eTwinning
eTwinning Projects

Projeto Autonomia e Flexibilidade,  
Direção-Geral da Educação – Ministério  
da Educação
Autonomy and Flexibility Project, General 
Directorate of Education – Ministry of Education

Dra. Carolina Moreira
Diretora do Externato Álvares Cabral

Dra. Carolina Moreira
Director of Externato Álvares Cabral

Benedita Ribeiro
Aluna do Externato Álvares Cabral

Benedita Ribeiro
Student attending Externato Álvares Cabral

Número 
aproximado  

de alunos formados 
ou que frequentaram
Approximate number of 
students who graduated 

or attended

Anos de 
experiência

Years of experience

Alunos 
internacionais

International 
students

+1

8500

40%
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Instituto 
de Educação 
Técnica

Established on September 21, 1989, INETE is a 
professional school with 32 years of experience in 
the field of education and was the first professional 
institution in Lisbon and the second at the national level.

Since the beginning, INETE’s Mission has been to train 
qualified technicians and self-aware citizens granting 
them the ability to intervene and adapt to change, 
promoting integration into the labour work and the 
ongoing schooling.

From Management to Aeronautics, training is designed 
for the development of student’s personal and 
professional skills and to this end we have implemented 
an Educational Project based on the development 
of skills such as creativity, cooperation, autonomy, 
flexibility, logical thinking and problem-solving.

Internationalisation is one of INETE’s major bets and 
challenges. This was acknowledged with the VET 
Charter School seal, an achievement that came after 
the eTwinning seal, ERASMUS+ accreditation and the 
UNESCO recognition, acknowledging the role of this 
school in the promotion of sustainable development 
goals and an institution governed by the UN values.

Thus school prides itself for having a student community 
that is both tolerant and concerned with society in 
general. Such characteristics help students develop 
critical thinking, be interactive and play an active role 
in building a better world. It is also worth mentioning 
additional factors such as the contests the institution   
is involved in instilling in students an entrepreneurial, 
ambitious and citizenship culture. This attitude that has 
earned INETE several prizes and awards.

The school is committed to society in general and the 
job market in particular. Students are at the heart of the 
entire Educational Project and have an active voice in 
the proclaimed institution’s future goals and challenges.

Criado a 21 de setembro de 1989, o INETE é uma 
escola profissional com mais de três décadas de  
experiência na área da educação, tendo sido a 
primeira instituição profissional em Lisboa e a 
segunda a nível nacional.

Desde o início que o INETE tem como missão formar 
técnicos qualificados e cidadãos conscientes, com 
capacidade de intervenção e adaptação à mudança, 
promovendo a integração no mundo do trabalho e o 
prosseguimento de estudos.

Da Gestão à Aeronáutica, a formação é pensada para o 
desenvolvimento das competências pessoais e profis-
sionais dos alunos, razão pela qual é posto em prática 
um Projeto Educativo assente no desenvolvimento de 
competências como criatividade, cooperação, auto-
nomia, flexibilidade, capacidade de raciocínio e reso-
lução de problemas. 

A internacionalização é uma das grandes apostas e 
desafios do INETE, que foi reconhecido com o selo de 
VET Charter School, uma conquista a juntar ao selo 
eTwinning, à acreditação Erasmus+ e ao reconheci-
mento da UNESCO, que distinguiu a instituição como 
uma escola que promove objetivos de desenvolvi-
mento sustentável e se rege pelos valores da ONU.  

Na escola, a comunidade assume-se tolerante e 
preocupada com a sociedade em geral. Estas carac-
terísticas fazem com que os alunos desenvolvam 
pensamento crítico, sejam participativos e tenham 
um papel ativo na construção de um mundo melhor. 
Aliadas a estes fatores estão as competições nas 
quais a instituição participa e que incutem nos alunos 
uma cultura empreendedora, ambiciosa e de cidada-
nia. Uma postura que tem valido ao INETE um vasto 
número de palmarés e distinções.

A escola assume um compromisso com a sociedade 
em geral e com o mercado de trabalho em particular. 
O aluno é o centro de todo o Projeto Educativo, tendo 
uma voz ativa naqueles que são considerados os obje-
tivos e desafios futuros da instituição.
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Oferta 
Educativa
Courses  
on offer

Cursos Profissionais

Professional Programmes

Cursos de Aprendizagem

Learning Courses

Curso Técnico de Gestão
Technical Course on Management

Curso Técnico de Ótica Ocular
Technical Course on Eyepiece Optics

Curso Técnico de Eletrónica, Automação  
e Comando
Technical Course on Electronics, Automation  
and Command

Curso Técnico de Contabilidade
Technical Course on Accountancy

Curso Técnico de Serviços Jurídicos
Technical Course on Legal Services

Curso Técnico de Mecatrónica
Technical Course on Mechatronics

Curso Técnico de Mecatrónica Automóvel
Technical Course on Automotive Mechatronics

Mecânico de Aeronaves e Material de Voo
Aircraft Mechanic and Flight Material 

Curso Técnico de Gestão e Programação  
de Sistemas Informáticos
Technical Course in Computer Systems  
Management and Programming 

INETE offers training focused on technological 
expertise, with particular emphasis on fields such as IT, 
electronics, mechatronics and automotive mechanics.

O INETE disponibiliza uma formação focada na 
especialização tecnológica e técnica, com destaque 
para áreas como a informática, a eletrónica, a meca-
trónica e a mecânica automóvel. 

Técnico de Mecatrónica Automóvel
Automotive Mechatronics Technician

Técnico de Informática, Instalação e Gestão  
de Redes
IT Installation and Network Management 
Technician

Mecânico de Aeronaves e Material de Voo
Aircraft and Flight Material Mechanic
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-  1  -
Integra a rede de escolas UNESCO

Joins the UNESCO school network

-  2  -
Criação de um projeto pessoal para cada aluno

Creation of an individual project for each student

-  3  -
Formação transversal

Cross-disciplinary training

-  4  -
Corpo docente qualificado e com forte ligação ao mercado

Qualified teaching staff with strong connections to the market

-  5  -
Aposta numa formação teórico-prática atualizada

Bet on up-to-date theoretical and practical training

-  6 -
Parcerias com as empresas das áreas profissionais dos cursos

Partnerships with companies in the professional areas covered

Porquê?
Why?



Vanessa Alexandra Nunes
Diplomada de Contabilidade Ciclo 2017-2020

Vanessa Alexandra Nunes
Graduated in Accountancy Cycle 2017-2020

Dra. Fernanda Torres
Diretora do Instituto de Educação Técnica

Dra. Fernanda Torres
Director of Instituto de Educação Técnica

“Estudei no INETE entre 2017 e 2020 na turma de 
TC2017. Na minha opinião os aspetos mais positivos 
deste período, além das amizades que fiz, foram os 
excelentes professores, os vários projetos que nos 
ajudaram a desenvolver, as qualidades que nos serão 
úteis no futuro, e também as visitas de estudo.

Recomendo o INETE porque é uma experiência que 
fica para a vida e porque o INETE nos ajuda a aprimo-
rar aquilo que cada um tem de melhor.”

“I studied at INETE between 2017 and 2020 in the 
TC2017 class. In my opinion, the most positive aspects of 
this period, in addition to the friends I made there I would 
like to mention also the excellent teachers, the assorted 
projects they helped us develop, the qualities that will be 
useful to us in the future and also the field trips. 

I recommend INETE as this is an experience that stays 
for life and because INETE helps us improve the best in 
each and every one of us.”

“Trabalho no INETE desde 1994. Este foi o projeto 
que decidi abraçar, primeiro como docente, depois 
como Orientadora Educativa, de seguida como 
Diretora. Fazer parte da construção, crescimento e 
desenvolvimento deste projeto é um orgulho e uma 
enorme responsabilidade. 

E que escola temos construído? Uma escola huma-
nista e técnica, uma escola participada, preocupada 
com a qualidade da formação pessoal e profissional 
dos seus alunos. É por isso que quem estuda no INETE 
nunca esquece os anos que aqui passou. Há até quem 
diga que foram os melhores da sua vida! 

Isto significa que proporcionamos aos nossos alunos 
experiências transformadoras das suas vidas, um 
ambiente em que se sentem seguros, ouvidos e o 
centro das nossas atenções e ações. Preocupamo-
-nos tanto com os seus conhecimentos e compe-
tências, como com as suas emoções e sentimentos. 
Formamos pessoas que também são técnicos alta-
mente qualificados. 

Construímos este caminho em conjunto, com os 
nossos alunos e as suas famílias. Poderia ter abraçado 
um outro projeto profissional? Podia, mas não era 
certamente a mesma coisa! Esta é para mim a escola 
de uma vida. Obrigada a todos os inetianos e ao Grupo 
ENSINUS por tornarem o INETE numa Grande Escola! 

 Eu sou INETE! Nós somos INETE!”

“I have been working at INETE since 1994. This was 
the project I decided to embrace, first as a teacher, then 
as a School Advisor and later as a Director. Being part of 
the creation, growth and development of this project is 
a source of pride for me and also a huge responsibility.

And what school have we built? A humanist and technical 
school, a participatory school and concerned with the 
quality of the personal and professional development 
of its students. That’s why those studying at IINETE 
never forget the years they have spent here. Some even 
claim these were the best years of their lives!

This means that we offer our students life-changing 
experiences, an environment where they feel safe, 
heard and the centre of our attention and actions. We 
care as much about their knowledge and skills as we do 
about their emotions and feelings. We train people who 
are also highly qualified technicians.

We build this path together, with our students and their 
families. Could you have embraced another professional 
project? It could, but it wouldn’t certainly be the same! 
This is for me the school of a lifetime. I would like to 
thank all Inetians and the ENSINUS Group for making 
INETE a Great School!

I’m INETE! We are INETE!”

+57

Alunos 
formados ou que 

frequentaram
Students who 
graduated or 

attended

Número 
de docentes 

em Mobilidade 
Internacional

Number of teachers 
in International 

Mobility

Empregabilidade  
e prosseguimento 

de estudos superiores
Employability and 

continuation of higher 
education

+6

000

95%
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Projetos e Concursos
Projects and Contest

ONI – Olimpíadas Nacionais de Informática
ONI – National Computer Science  Olympiads

Projeto A EMPRESA – programa bandeira da 
Junior Achievement
A EMPRESA Project – Junior Achievement flagship 
program

WorldSkills Portugal – Campeonatos das 
Profissões
WorldSkills Portugal – Professions Championships 

TOPAS – Torneio de Programação
TOPAS – Programming Tournament

TECLA (Torneio Estudantil de Computação  
Mutilinguagem de Aveiro)
TECLA (Student Multilanguage Computing  
Tournament in Aveiro)

Robot Party Lisboa
Robot Party Lisboa

Todos Contam – Plano Nacional de Formação 
Financeira
Everybody Counts – National Plan for Financial 
Education

Braço Direito – Junior Achievement Portugal
Right Hand – Junior Achievement Portugal

Jovens Cientistas – Fundação da Juventude
Young Scientists – Youth Foundation 

Projeto Young Entrepreneurs – Empreendedorismo
Young Entrepreneurs Project – Entrepreneurship

musEUm – Cidadania e Valores Europeus
musEUm – Citizenship and European Values

Beyond your feelings – Inteligência emocional  
e soft skills
Beyond your feelings – Emotional intelligence and 
soft skills

Edutainment – web 2.0 tools
Edutainment – web 2.0 tools

Prémios Recebidos
Awards Received

3.º Lugar | Prémio Faqtos 2021 
3rd Place | Faqtos 2021 Award

Prémio Inovação da Junior Achievement
Junior Achievement Innovation

2.º e 3.º Lugares | TOPAS SUL
2nd and 3rd Place | TOPAS SUL

Prémio TECLAS
TECLAS Award

Acreditação Erasmus+ para o período  
2021-2027
Erasmus+ Accreditation for the 2021-2027 period

Membro da Rede Internacional de Escolas 
Técnicas
Member of the International Network of Technical 
Schools
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Escola 
de Comércio 
de Lisboa

Criada a 16 de outubro de 1989, a ECL é detida pelo 
Grupo ENSINUS e pela Confederação do Comércio 
e Serviços de Portugal. Assenta a sua atividade na 
participação ativa e numa forte ligação ao universo 
empresarial e à comunidade em geral. Ao contribuir 
para a qualidade do ensino e da formação profissio-
nal, posiciona-se a nível nacional e internacional como 
uma instituição de excelência no setor do Comércio, 
Turismo e Serviços. O projeto educativo da ECL tem, 
desde o início, uma visão europeia. Logo na fase de 
constituição, enquadrou-se no programa comunitário 
PETRA, que permitiu estabelecer uma parceria com 
o Lycée Professionnel Chalon sur Saône, uma escola 
francesa de ensino profissional. 

Esta parceria beneficiou, em particular, o desenvol-
vimento e gestão curricular e possibilitou o inter-
câmbio de alunos e formadores, acelerando o seu 
processo evolutivo e inaugurando uma tradição de 
relações com o exterior. Ao longo do curso, os alunos 
realizam três momentos de Formação em Contexto 
de Trabalho, em empresas do setor, que pode ocor-
rer noutro país da União Europeia, como Espanha, 
Finlândia, França, Itália e Reino Unido, no âmbito do 
Programa Erasmus+. Em 2010, a ECL obteve a primeira 
Certificação em Mobilidade pela Agência Nacional 
para o Programa de Aprendizagem ao Longo da Vida, 
atualmente Agência Nacional Erasmus+ Educação e 
Formação, que vigorou até 2020 com a VET Mobility 
Charter. Recentemente, foi distinguida com o Selo de 
Excelência Erasmus+ e foi concedida a Acreditação 
Erasmus KAI 2021-2027. É atribuído especial valor 
ao esforço e empenho dos alunos, com foco numa 
formação que premeia o mérito. Assim, aos melhores 
alunos da ECL são atribuídos prémios de mérito por 
empresas parceiras. Para responder à necessidade de 
aprofundar a relação entre a comunidade escolar e o 
mundo do trabalho, a ECL aposta ainda na Formação 
Empresa, transferindo conhecimento da escola para 
as empresas e destas para a escola, num conjunto 
muito diversificado de áreas de atividade. Em 2017, 
foi atribuído à ECL um Centro Qualifica, programa 
vocacionado para a qualificação de adultos. Em 2020, 
foi-lhe atribuído o Selo de Conformidade EQAVET.

Established on October 16, 1989, ECL is owned by the 
ENSINUS Group and the Confederation of Commerce 
and Services of Portugal. Its activity is based on active 
participation and a strong connection to the business 
world and the community in general. By contributing 
to the quality of education and professional training, 
it established itself nationally and internationally as 
an institution of excellence in the Commerce, Tourism 
and Services sector. ECL’s educational project shares, 
from the beginning, a European Vision. Soon after it was 
established it joined the PETRA community programme 
and this helped the establishment of a partnership 
with Lycée Professionnel Chalon sur Saône, a French 
vocational school.

This partnership assisted in particular the development 
and management of the curriculum and enabled the 
exchange of students and trainers, accelerating its 
evolutionary process and starting a tradition of relations 
with the outside world. Throughout the course, 
students are offered three moments of Training in a 
Labour Context in companies in the sector, which can 
take place in another European Union country, such as 
Spain, Finland, France, Italy and the United Kingdom 
within the scope of the Erasmus+ Program. In 2010, 
ECL received the first Mobility Certification from the 
National Agency for the Lifelong Learning Programme, 
currently the National Agency for Erasmus+ Education 
and Training, which was valid until 2020 with the 
VET Mobility Charter. It was recently acknowledged 
with the Erasmus+ Seal of Excellence and awarded 
the Erasmus KAI Accreditation 2021-2027. Special 
emphasis is placed on the efforts and commitment of 
students, with a focus on training that rewards merit. 
Thus, the best ECL students are awarded merit awards 
by partner companies. In order to meet the needs as 
regards deepening the relationship between the school 
community and the labour world, ECL also invests in 
Corporate Training, transferring knowledge from 
schools to companies and from these to the school, in 
a number of areas of activity. In 2017, ECL was assigned 
a Qualifica Center, a programme aimed at qualifying 
adults. In 2020, it received the EQAVET Compliance Seal.
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Génese e Nascimento da Escola
de Comércio de Lisboa
Genesis and creation of ECL

Fórum Empresários
Business Partners Forum

Visão Europeia
European Vision

Jornal Escolar
School Journal

Rumo às atuais
Instalações
Moved to the current
facilities

Federação Europeia
Escolas de Vitrinismo
European Federation of
Window Dressing Schools

Empresas na Escola
Partner Companies in the School

Papelaria
Pedagógica
Stationery Training Store

Aula Inaugural
Inaugural Class

Comércio em Cidades Históricas
Commerce in Historic Cities

Formação à Medida
Customized Training

Guias de Aprendizagem
Interativos
Interactive Study Guides

Prémio Mercúrio
Mercury Award

Proximus e Casa Teodora
Proximus and Casa Teodora

Ateliê de Visual Merchandising
Visual Merchandising training Lab

No Ranking das Escolas
Empreendedoras
In the Entrepreneurial
School RankingPassaporte

para o Sucesso
Passport for Success

by LLLP (Lifelong Learning 
Program)

Restaurante Pedagógico
Training Restaurant

Pop-up Pedagógica
Pop-Up training Lab

Sunset Party
Sunset Party

Projeto SER Merchandising ECL
ECL Merchandising

Contact Centre
Pedagógico
Training Contact CentreCharter

On the Job Professional Tutor

Encontro
Pedagógico
ECL Pedagogical Summit

Ecoloja Pedagógica
Eco-store Training Lab
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Prémio

O melhor do comércio e serviços

Mercúrio

Cozinha Pedagógica
Training Kitchen

Comemoração dos 
30 anos ECL
ECL 30th anniversary celebration

Plano de Ensino Digital
Digital Education Plan
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Porquê?
Why?

-  1  -
Referência nacional e internacional

National and international benchmark

-  2  -
Plano de Inovação Curricular

Curricular Innovation Plan

-  3  -
Aprendizagem por projetos

Project Based Learning (PBL)

-  4  -
Empresas de Treino na Escola

School Training Companies

-  5  -
Forte articulação com o tecido empresarial

Strong connection with the labour market

-  6 -
Formação em Contexto de Trabalho em cada ano letivo

Workplacements every year



Oferta 
Educativa
Courses  
on offer

Promova o Seu Negócio nas Redes Sociais
Promote Your Business on Social Media

Destaque o Seu Negócio na Google
Highlight Your Business on Google

Atendimento e Comunicação com PNL
Service and Communication with NLP

Vitrinismo e Visual Merchandising
Window Dressing and Visual Merchandising

Formação Empresa – Intraempresa (à medida das necessidades do cliente)

Company Training – Single Client (Tailored to meet the customer needs)

Centro Qualifica (Escolar e/ou Profissional)

Qualifica Centre (School and/or Professional)

Formação Empresa – Interempresa

Company Training – Multi-client

Técnico de Comércio
Commerce Technician

Técnico de Vendas e Marketing
Sales and Marketing Technician

Técnico de Vitrinismo
Window Dressing Technician

Técnico de Organização de Eventos
Events Management Technician

Técnico de Operações Turísticas
Touristic Operations Technician

Técnico de Receção Hoteleira
Hospitality Technician

Técnico de Cozinha-Pastelaria
Cooking and Pastry Technician

Técnico de Restaurante-Bar
Restaurant and Bar Technician

Cursos Profissionais, nível 4

Professional Courses, level 4

Cursos de Educação Formação, nível 2

Education Training Courses, Level 2

ECL (Lisbon Commerce School), following the market 
evolution and trends, has been diversifying its training 
modes, as well as its training offer.

A Escola de Comércio de Lisboa, acompanhando a 
evolução e as tendências do mercado, tem vindo a 
diversificar as suas modalidades de formação, bem 
como a sua oferta formativa.

Cursos de Aprendizagem, nível 4

Apprenticeship Courses, Level 4

Técnico de Informática – Sistemas
IT Technician - Systems

Técnico de Informática – Instalação e Gestão  
de Redes
IT Technician, Installation and Network 
Management

Assistente Administrativo, tipo 3
Administrative Assistant, type 3

Empregado de Restaurante-Bar, tipo 3
Restaurant-Bar Waiter, type 3
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“A trabalhar na Escola de Comércio de Lisboa 
(ECL) desde 1994, tenho vivido uma experiência apai-
xonante, em conjunto com uma equipa competente, 
empenhada, comprometida, criativa e consciente. A 
ECL, sempre atenta às tendências e aos movimentos 
do setor do comércio, do turismo e da restauração, 
numa atitude de permanente prospeção, antecipa-
ção e inovação, tem atuado num processo contínuo 
de renovação e reinvenção. O desafio nos próximos 
anos passa por antecipar, acompanhar e responder 
ao impacto do ritmo frenético que a digitalização, por 
um lado, e as alterações climáticas acarretam para o 
nosso setor, continuando a prestar um serviço de exce-
lência a alunos, empresas e empresários e a colaborar 
construtiva e responsavelmente com os seus parcei-
ros. Independentemente do rumo que a ECL siga nos 
próximos anos, a cultura de trabalho, exigência e rigor 
está no seu ADN. Trabalho, trabalho, trabalho, são e 
serão seguramente o que move a ECL.”

“I have been working at Escola de Comércio de 
Lisboa (ECL) since 1994 and I’ve been living an exciting 
experience, assisted by a highly skilled committed, 
involved, creative and conscientious team. ECL, always 
mindful of the trends and movements in the fields of 
trade, tourism and restoration and the need to engage 
in permanent prospection, anticipation and innovation 
has been able to pursue an ongoing path of renewal 
and reinvention. The challenge in the coming years 
involves anticipating, monitoring and responding to 
the impacts the frantic pace that digitisation, on the 
one hand, and climate change on the other, is imposing 
in our industry and keep providing an excellent service 
to students, companies and businessmen, working 
together in both a constructive and responsible 
manner with its partners. Regardless of the direction 
to be followed by ECL in the coming years, the work 
culture, demand and rigour is in its DNA. Work, work, 
work is and will surely be what drives ECL.”

Dra. Piedade Redondo Pereira
Director of Escola de Comércio de Lisboa

Dra. Piedade Redondo Pereira
Diretora da Escola de Comércio de Lisboa

“A Escola de Comércio de Lisboa foi, sem dúvida, 
um marco na minha vida. Foi lá que concluí o meu 
curso de comércio. Depois de um ano nos EUA, na 
Universidade de Nassau, e outro em Gestão na 
Universidade Lusíada, iniciei a minha vida profissio-
nal. Para isso, muito contribuíram os conhecimentos 
adquiridos no curso e estágios profissionais. Quando 
iniciei o meu projeto pessoal, com a abertura de um 
restaurante na Av. da Liberdade, lembro-me o quão 
importante foi o que aprendi na ECL. Muitas vezes 
consultei o meu projeto de final de curso para auxí-
lio do business plan da minha nova empresa. Depois, 
criei, juntamente com os meus dois sócios, o projeto 
h3 – Hambúrguer Gourmet. É com muito orgulho que 
hoje colaboro com a ECL como orientador profissio-
nal do Curso de Restaurante-Bar e júri de Provas de 
Aptidão Profissional. As diferenças entre a ECL do 
meu tempo e a atual são abismais. A ECL é um projeto 
vencedor onde se pode ver profissionalismo, empe-
nho e sobretudo um grande espírito de equipa. Muitas 
vezes comparo o espírito existente na ECL ao da minha 
empresa. Só assim se consegue ter sucesso!!!”

“Escola de Comércio de Lisboa (ECL) played a 
major role in my life. That’s where I completed my 
sales assistant course. After a year in the US, at the 
University of Nassau, and another in Management at 
Lusíada University, I started my professional life. To 
that end, the knowledge gathered in the course and 
in professional internships played a major role. When 
I started my personal project, opening a restaurant on 
Av. da Liberdade, I remember how important was what 
I had learned at ECL. I would often refer to my end-of-
course project to help me design the business plan of 
my new company. Then, I created, together with my two 
partners, the project h3 – Hambúrguer Gourmet. I am 
proud to work now with ECL as professional advisor in 
the Restaurant-Bar Course and the Jury of Vocational 
Aptitude The differences between the ECL in my time 
and the present are abysmal. ECL is a winning project 
where professionalism, commitment and above all a 
great team spirit are clearly there. I often compare the 
spirit of ECL to that of my own company. That’s the only 
way to be successful!!!”

Miguel van Uden
Founding Partner  h3 – Hambúrguer Gourmet

Sales Assistant Course 1989/1992

Miguel van Uden
Sócio Fundador h3 – Hambúrguer Gourmet

Curso de Técnico de Comércio 1989/1992

Projetos e Concursos
Projects and Contests

Projetos Ecoljovem XXI, XXII e XXIII Erasmus+ KA1
Ecoljovem XXI, XXII Projects and XXIII Erasmus+ KA1

ECL como Entidade de Acolhimento Erasmus+ KA1
ECL as Erasmus+ KA1 Hosting Institution

European Voice of Sales (EVS) Erasmus+ KA2
European Voice of Sales (EVS) Erasmus+ KA2

Ready for Europe (ReforE) Erasmus+ KA2
Ready for Europe (ReforE) ERASMUS+KA2

European Voice of Tomorrow (EVT) Erasmus+ KA2
European Voice of Tomorrow (EVT) ERASMUS+KA2

Making Future Education Accessible (MAFEA) 
Erasmus+ KA2
Making Future Education Accessible (MAFEA) 
Erasmus+ KA2

LIFE CLIVUT, em parceria com o Instituto Superior  
de Gestão, 2020
LIFE CLIVUT, in partnership with ISG - Business and 
Economics School, 2020

Thematic Team Turism – EfVET
Thematic Team Turism – EfVET

Thematic Team Sustainabilibty – EfVET
Thematic Team Sustainabilibty – EfVET

Eco-Escolas, desde 2019
Eco-Schools, since 2019

Braço Direito Junior Achievement
Junior Achievement

Empresas de Treino na Escola: ECL Store, ECL 
Visual Merchandising, ECL Contact Center, ECL 
Discovery, ECL Food Store, ECL Kitchen, ECL 
Restaurant
School Training Companies: ECL Store, ECL Visual 
Merchandising, ECL Contact Centre, ECL Discovery, 
ECL Food Store, ECL Kitchen, ECL Restaurant

Estágios Profissionais, Programa Erasmus+  
(seis meses para diplomados)
Professional Internships, Erasmus + Programme  
(Six months for graduates)

Formação em Contexto de Trabalho, Programa 
Erasmus+ (duas semanas)
Workplacements, Erasmus+ Programme  
(Two weeks)

AMAR Lisboa – Projeto Interdisciplinar
AMAR Lisboa – Interdisciplinary Project

ECL Empreender, Projeto Interdisciplinar
Entrepreneurship ECL, Interdisciplinary Project

SER – Projeto de Inovação Disruptiva
SER – Curricular Innovation Project

Mobilidade de Staff, Erasmus+ Job Shadowing
Staff Mobility, Erasmus+ Job Shadowing

Semana Europeia do Ensino Profissional,
2016 e 2017
European Vocational Skills Week, 2016 and 2017

WorldSkills Portugal – Campeonatos das 
Profissões
Worldskills Portugal – Professions Championship 
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Prémios Recebidos
Awards Received

Digital Innovation Challenge, em parceria  
com a MetLife, 2021, 3.º lugar, JAP
Digital Innovation Challenge, in partnership  
with MetLife, 2021, 3r place, JAP

Prémios Boas Práticas Erasmus+, Coimbra, 2017
Good Practices Award Erasmus+, Coimbra, 2017

Escola Solidária, 2016, AMI
Solidary School, 2016, AMI

Prova 10, 2016, ANQEP
PROVA 10, 2016, ANQEP

Faz a tua Montra, 2016 e 2017, ANQEP 
Dress your shop window, 2016 e 2017, ANQEP

The Entrepreneurial School Awards – TES, Talinn  
– Estónia, 2017, JAP 
The Entrepreneurial School Awards - TES, Talinn – 
Eastland, 2017, JAP

MetLife Innovation Challenge, 2016, 1.º lugar, JAP
MetLife Innovation Challenge, 2016, 1st place, JAP

Projeto A Empresa, Prémio Sonae, 2016, JAP 
Project A Empresa, SONAE Award, 2016, JAP 

Mostra Nacional de Jovens Empreendedores, 
Menção Honrosa, 2016, JAP 
National Young Entrepreneurs Show Honourable 
Mention, 2016, JAP

Entrepreneurial Skills Passport, 2016, JAP
Entrepreneurial Skills Passport, 2016, JAP

Professor Empreendedor, 2015, JAP
Entrepreneurial Teacher, 2015, JAP

Global Enterprise Project (GEP) 1.º lugar de 
empreendedorismo europeu em Madrid, 2014, JAP 
Global Enterprise Project (GEP) 1st place European 
entrepreneurship in Madrid, 2014, JAP

Ranking das 10 escolas mais empreendedoras,  
no âmbito do European TES Awards, 2013, JAP
Ranking of the 10 most entrepreneurial schools 
within the scope of the European TES Awards,  
2013, JAP

Prémio Mercúrio – O Melhor do Comércio  
e Serviços
Mercury Award - The Best of Commerce  
and Services

Empregabilidade 
em Quadros 
Intermédios

Employability in Middle 
Management 

Positions

Alunos 
formados ou que 

frequentaram
Students who 
graduated or 

attended

Alunos e 
formadores 

em Mobilidades 
Erasmus+

Students and trainers
In Erasmus + 

Mobilities

+7

0%

+3
5 000

+8

00

VET Charter, 2015-2020 Erasmus KAI 2021-2027

Certificação Boas Práticas 

Europass, 2020
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Escola
de Comércio 
do Porto

The history of Escola de Comércio do Porto (ECP) dates 
back to the moment when ENSINUS - Estabelecimento 
de Ensino Particular SA invited the Oporto Commercial 
Association and the Oporto Merchants Association to 
establish this school in 1990 combining the best of both 
worlds: the school and the business fabric of the region, 
with reciprocal interests. Since then, ECP has committed 
itself to train qualified professionals in the trade and 
services sector,  promoting consulting actions with a 
view to training professionals in the field of commerce, 
among other community support services and relying 
on these Associations as relevant partners, mindful of 
the needs as regards training and inclusion of young 
people in the labour market, further acting as a true 
barometer of the quality of education provided.

In addition, the ECP has been building up a solid array of 
partnerships with small, medium and large companies 
welcoming our students to perform on-the-job training 
and working with us on the adequacy of our training 
offer, providing often professional mentorship to assist 
in  particular classes in their field of activity and help 
us to reinforce an committed and solidary educational 
project with the city and the region.

ECP started its activity in the fields of Commerce and 
Marketing, but over the course of three decades it 
has expanded and diversified its offer of professional 
courses, providing training aimed at the adult 
population, and in certified modular training courses.

Currently, ECP keeps facilitating a number of interactions 
with the city and the business community, promoting the 
life projects of its students we want to transform and 
involve in the community they are a part of.

A história da Escola de Comércio do Porto (ECP) 
remonta ao momento em que a ENSINUS – 
Estabelecimentos de Ensino Particular, S.A., convida 
a Associação Comercial do Porto e a Associação dos 
Comerciantes do Porto para a sua criação em 1990, 
combinando o melhor dos dois mundos: a escola e o 
tecido empresarial da região, com interesses recípro-
cos. A ECP comprometeu-se, desde então, a formar 
profissionais qualificados no setor do comércio e 
serviços, a promover ações de consultoria com vista 
a formar profissionais na área do comércio, entre 
outros serviços de apoio à comunidade e contando 
com as Associações como suas parceiras, ao perspe-
tivarem as necessidades de formação e a inclusão dos 
jovens no mercado de trabalho, para além de servi-
rem de barómetro à qualidade de ensino prestada. 

Complementarmente, a ECP foi constituindo uma 
sólida base de parcerias com pequenas, médias e 
grandes empresas que acolhem os nossos alunos 
na formação em contexto de trabalho, e connosco 
trabalham na adequação da nossa oferta formativa, 
algumas disponibilizando mentores profissionais que 
acompanham mais particularmente as turmas da sua 
área de atuação e nos ajudam a fortalecer um projeto 
educativo comprometido e solidário com a cidade e 
com a região. 

A ECP iniciou atividade nas áreas de Comércio e 
Marketing, mas, ao longo de três décadas, o leque 
de oferta foi-se abrindo e diversificando, nos cursos 
profissionais, na formação direcionada para a popu-
lação adulta, e nas ações de formação modulares 
certificadas.

Atualmente, a ECP continua a facilitar diversas 
ocasiões de interação com a cidade e com o tecido 
empresarial, promovendo os projetos de vida dos 
seus alunos, que quer transformados e implicados na 
comunidade onde estão inseridos.
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Porquê?
Why?

-  1  -
Estudar com atiTUde

 Study with atiTUde

-  2  -
Viver novas experiências extracurriculares

 Live new extracurricular experiences

-  3  -
Conhecer a Europa gratuitamente

 Knowing Europe for free

-  4  -
Receber prémios pelo teu esforço

 Receive awards for your effort

-  5  -
Aumentar a tua empregabilidade com estágios

 Increase your employability with internships

-  6 -
Participar e ganhar concursos locais e nacionais

 Join and win local and national contests



Curso de Empregado de Restaurante/Bar
Restaurant/Bar Waiter Course

Nível 4

Level 4

ECP Business / Establish Companies

Certified Modular Training

Nível 2

Level 2

ECP offers professional training in the fields of 
Commerce and Services, but is also certified to offer 
Business Consulting services.

A ECP oferece formação profissional centrada na 
área do Comércio e Serviços, mas está também 
certificada para oferecer serviços de Consultoria 
Empresarial. 

Oferta 
Educativa
Courses 
on offer

Técnico Comercial
Sales Assistant

Técnico de Vendas e Marketing
Sales and Marketing Assistant Marketing

 Técnico de Comunicação e Serviço Digital
 Communication and Digital Service Assistant

Técnico de Operações Turísticas 
Tourism Operations Assistant

ECP Business operates in the field of Business Consulting. As a 
result of our consolidation in the market, the fickleness and growing 
demands of consumers, there is a pressing need to act with strategic 
thinking and to find solutions for companies, in order to allow for 
their strategic reorganization and development.

This training offer makes it possible to update and improve the 
theoretical and practical knowledge of the Portuguese adult 
population and to raise their levels of academic and professional 
qualifications. These courses are aimed at adults, aged 18 or over, 
employed or unemployed wishing to improve their general skills or 
specific areas of a profession.

ECP Business/Formação de Empresas

Formações Modulares Certificadas

A ECP Business desenvolve a sua atividade em Consultoria 
Empresarial. Resultado da nossa consolidação no mercado, da 
inconstância e crescente exigência do consumidor, surge a premente 
necessidade de agir com pensamento estratégico, encontrar solu-
ções para as empresas, de forma a permitir a sua reorganização 
estratégica e desenvolvimento.

Estas formações permitem atualizar e aperfeiçoar os conhecimen-
tos teóricos e práticos da população portuguesa adulta, bem como 
elevar os seus níveis de habilitação escolar e profissional. Estes 
cursos destinam-se a adultos/as, com idade igual ou superior a 18 
anos, empregados/as ou desempregados/as que queiram melhorar 
as suas competências em domínios de âmbito geral ou específico de 
uma profissão.
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Dra. Ana Mestre
Director of Escola de Comércio do Porto

Ana Santos
Technical Course on Marketing

Dra. Ana Mestre
Diretora da Escola de Comércio do Porto

Ana Santos
Curso Técnico de Marketing

“O meu nome é Ana Miguel Santos. Podem ter a 
certeza que não faltaram atividades para desenvol-
ver as minhas capacidades, desde estágios, a seminá-
rios, passando também por concursos, voluntariados 
e mobilidades de Erasmus+. A verdade é que esta 
escola vos dá em dobro daquilo que vocês estiverem 
dispostos a aprender e evoluir. 

No meu terceiro estágio realizado em Erasmus+, 
viajei até à Eslovénia e fiquei lá durante dois meses 
numa empresa de marketing digital, onde aprendi 
imensa coisa, não só de marketing como de cultura e 
mesmo a nível de autoconhecimento!

Sinto-me mais preparada porque todas as bases 
foram bem aprendidas e desenvolvidas! Só tenho a 
agradecer a todos os que se esforçam diariamente 
nesta escola cheia de atitude, para transformarem os 
seus alunos de marketing nos marketeers do futuro!”

“My name is Ana Miguel Santos. This school 
offers a vast array of activities to develop my skills, 
from internships, to seminars through to contests, 
volunteering actions and Erasmus +  mobility. The 
truth of the matter is that this school gives you double 
what you are willing to learn and evolve.  In my third 
internship carried out on Erasmus, I travelled to Slovenia 
and did a two-month internship in a digital marketing 
company, where I learned many things, not only in the 
particular field of marketing but also culture and even 
self-knowledge!

I feel more far prepared because I was able to learn and 
develop the basics! I only have to thank those who strive 
every day in this school to turn their marketing students 
into the marketers of the future!”

“Chamo-me Ana Mestre, sou socióloga de forma-
ção e sempre tive uma forte paixão pela diversidade 
cultural, inclusão social e educação. Trabalho na 
Escola de Comércio do Porto desde 1997. Nos últi-
mos vinte anos, abracei a paixão pelo ensino, tendo 
iniciado o percurso no ensino profissional, primeiro 
como professora, depois como diretora pedagógica 
e atualmente também como diretora-geral.

Enfrentar novos desafios é minha principal fonte 
de energia e motivação. Aprendi a valorizar cada 
momento, esforço-me e disponibilizo-me para apren-
der constantemente novos métodos de trabalho.

Sou dedicada, perseverante e resiliente e todos os 
dias trabalho para um projeto educativo sólido que 
valorize o comércio e a cidade do Porto, sempre 
assente num diálogo permanente com múltiplos 
intervenientes, desde comunidades locais, famílias, 
empresas e educadores. Defendo ainda uma escola 
inovadora, que valorize o trabalho colaborativo 
através da aprendizagem orientada para a resolução  
de problemas.”

“My name is Ana Mestre, I graduated in sociology 
and I have always had a strong passion for cultural 
diversity, social inclusion and education. I have been 
working at the Escola de Comércio do Porto (ECP) since 
1997. In the last twenty years, I embraced a passion 
for teaching, having started the journey in vocational 
education, first as a teacher, then as pedagogical 
director and currently also as Managing Director. 

Facing new challenges is my main source of energy and 
motivation. I learned to value each moment, I make an 
effort and make myself available to constantly learn 
new working methods.

I am dedicated, consistent and resilient and I work 
every day for a solid educational project that values 
trade and the city of Oporto, always based on a 
permanent dialogue with many stakeholders, from local 
communities, families, companies and educators. I stand 
also for an innovative school that values collaborative 
work through learning targeted to solve problems.”

Prémios Recebidos
Awards Received

1.º e 2.º lugares nas II Olimpíadas de Marketing  
e Publicidade do ISCET 
1st and 2nd places in the II ISCET Marketing and 
Advertising Olympics

Prémio Boas Práticas Erasmus+ 
Erasmus+ Best Practices Award

Prémio Distinção da Fundação EDP
EDP Foundation Distinction Award

Prémio Nacional “As Melhores PAP” 2016/2017
National Award “As Melhores PAP” 2016/2017

Finalista na 4.ª Edição da Apps for Good 
Finalist in the 4th Edition of Apps for Good

1.º Prémio no III Fórum Júnior do Comércio 
Internacional 2020 – ISCET
1st Prize at the III Junior International  
Trade Forum 2020 - ISCET

Escola Embaixadora do Parlamento Europeu  
19/20 e 20/21
European Parliament Ambassador School  
19/20 and 20/21

Número de 
alunos inscritos

Students  
enrolled

+1
0 850

Taxa de 
empregabilidade
Employability rate

87%

Mobilidades 
internacionais 

Erasmus+
International Mobility

ERASMUS+

+40
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Projetos e Concursos
Projects and Contests

Quadro de Honra Escolas Solidárias 2017 com o 
projeto “Tradução Tátil da Pintura Fons Vitae”, 
Fundação EDP
Roll of Honor with the project “Tactile Translation 
of Fons Vitae Painting”, EDP Foundation

1.ª Mostra Nacional de Jovens Empreendedores 
– Projeto Gluten Free Point conquista segundo 
lugar no Concurso de Ideias JOVEM EMPREENDE 
@ PORTO
1st National Exhibition of Young Entrepreneurs – 
Gluten Free Point Project wins second place in the 
JOVEM EMPREENDE @ PORTO Ideas Contest

Projeto SHOWBUSINESS Programa  
PARTIS/Fundação Calouste Gulbenkian
SHOWBUSINESS Project PARTIS Programme / 
Calouste Gulbenkian Foundation 

Missões de Voluntariado Cruz Vermelha 
Portuguesa e a ONG Make-A-Wish 
Portuguese Red Cross Volunteer Missions and the 
Make-A-Wish NGO

“Jogo de Marketing 98” 
“Marketing Game 98”

Programa Todos Contam – Plano Nacional  
de Formação Financeira 
Everybody Counts Programme – National Plan  
for Financial Education 

Finalista no Melhor Projeto Educacional  
na Hospitality Education Awards
Finalist in the Best Educational Project at the 
Hospitality Education Awards 

“Os Media na Escola – 40 anos de TV em Portugal”
“Media at School – 40 years of TV in Portugal”

2 Bolsas da Caixa Geral de Depósitos 2012-2015
2 Caixa Geral de Depósitos Scholarships 2012-2015

Escola vencedora global projeto Twist  
Global Winning School Twist Project

9.ª Edição do Concurso Nacional de ideias  
de Negócio da Academia dos Empreendedores 
9th Edition of the National Competition of Business 
Ideas of the Entrepreneurs Association

Programa Escolas Solidárias
Solidarity Schools Programme

Escola Finalista – Concurso Todos Contam  
– Plano Nacional de Formação Financeira
Finalist School – Everybody Counts Contest – 
National Plan of Financial Education 

Ação Escola “SOS Azulejo”
School Action “SOS Glazed Tile”

Escola Amiga da Criança
Children Friendly School

Parlamento dos Jovens
Youth Parliament

Dia Europeu das Línguas
European Languages Day

Arrisca C
Arrisca C

Junior Achievement Portugal
Junior Achievement Portugal

Parceiro Oficial da “European Vocational  
Skills Week” 2020
Official Partner of “European Vocational Skills 
Week” 2020

Empreende Jovem – Fundação da Juventude
Empreende Jovem – Youth Foundation

Juvenes Translatores
Juvenes Translatores

Fundação “la Caixa”
“La Caixa” Foundation

Rising Store – Sonae Sierra
Rising Store – Sonae Sierra

EPIS – Empresários pela Inclusão Social
EPIS – Entrepreneurs for Social Inclusion

II Olimpíadas de Marketing e Publicidade
II Marketing and Advertising Olympiads

Olimpíadas Portuguesas de Matemática
Portuguese Mathematics Olympiads
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Instituto de 
Educação  
e Gestão
Moçambique

Instituto de Educação e Gestão (IEG), the first private 
technical-professional high school institution in 
Mozambique, was established in 1992 and has nearly 
30 years of experience in training and preparing human 
resources for working life and dissemination of scientific 
innovation, especially in the fields of Management.

Focusing on continuous service improvement training 
provided to the community, in a spirit of solidarity, equal 
opportunities and non-discrimination, IEG is concerned 
with assess the labour market to reinforce the required 
general and specific skills in the Mozambican context.

IEG plays a major role in providing equal opportunities 
and increasing the qualification of human resources and 
their integration into the labour market, by providing 
quality training at a relatively affordable price and 
applying social responsibility practices, namely through 
scholarships granted.

Through an integral and dynamic education, but also 
with transparency, IEG encourages the participation of 
the academic community in institutional life.

IEG further fosters and encourages cooperation 
and the exchange between people, institutions and 
organisations, contributing to the economic, scientific, 
social and cultural development of Mozambique, the 
region and the world.

O IEG – Instituto de Educação e Gestão, a primeira 
instituição privada de ensino médio técnico-profissio-
nal em Moçambique, nasceu em 1992 e conta perto 
de 30 anos de experiência na formação e preparação 
de recursos humanos para a vida ativa, bem como 
na divulgação de inovação científica, sobretudo nas 
áreas da Gestão.

Com foco no contínuo melhoramento dos serviços 
de formação prestados à comunidade, num espírito 
de solidariedade, de igualdade de oportunidades 
e não discriminação, o IEG tem a preocupação de ir 
auscultando o mercado de trabalho para reforçar as 
competências gerais e específicas que o contexto 
moçambicano exige. 

O IEG contribui para a igualdade de oportunidades 
e para a qualificação crescente dos recursos huma-
nos, e sua integração no mercado de trabalho, ao 
facultar formação de qualidade a um preço relativa-
mente acessível e ao aplicar práticas de responsabi-
lidade social, nomeadamente através da atribuição 
de bolsas.

Através de uma educação integral e dinâmica, mas 
também de uma atitude de transparência, o IEG 
fomenta a participação da comunidade académica 
na vida institucional.

Ao mesmo tempo, estimula e incentiva a cooperação 
e o intercâmbio entre pessoas,  instituições e organi-
zações, contribuindo para o desenvolvimento econó-
mico, científico, social e cultural de Moçambique, da 
região e do mundo.
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Porquê?
Why?

-  1  -
Cursos profissionais orientados para a empregabilidade

Professional programmes focused on employability

-  2  -
Política de inclusão e responsabilidade social

Inclusion and social responsibility policy

-  3  -
Programas centrados em competências

Skill-based programme

-  4  -
Educação integral e dinâmica

Comprehensive and dynamic education

-  5  -
Reconhecimento do mercado  

(quase três décadas a formar com qualidade)

Acknowledged by the market  
(almost 30 years of quality training)

-  6 -
Envolvimento constante de empresas e instituições

Constant involvement of companies and institutions



Oferta 
Educativa
Courses  
on offer

Gestão de Recursos Humanos
Human Resource Management

Gestão
Business Administration

Contabilidade
Accounting

Unidade de formação permanente, especifica-
mente orientada para os profissionais da área  
do Desenvolvimento Humano. Disponibiliza 
formações de curta duração, 12 a 50 horas,  
em áreas especializadas da gestão de projetos  
de desenvolvimento.
Permanent training unit, specifically aimed at 
professionals in the field of Human Development. 
It offers short-term training, from 12 to 50 hours, 
in specialized fields of development project 
management.

Formações proporcionadas num regime laboral, 
abertas ao público em geral, para particulares   
e/ou empresas.
Training provided during working hours open to the 
general public for individuals and/or Companies.

Gestão
Management

Recursos Humanos
Human Resources

Gestão de Projetos e Construção
Project Management and Building

Contabilidade
Accountancy

Comunicação
Communication

Gestão de Recursos Naturais e Energia
Natural Resources Management and Energy

Informática
IT

Hotelaria e Turismo
Hospitality and Tourism

Higiene e Segurança no Trabalho
Health and Safety at Work

Cursos Técnicos Vocacionais (Níveis 1-3) 

Vocational Programmes (Levels 1-3)

Formação Desenvolvimento NgGO

NgGO Development Training

Formação Corporativa BSL

Corporate Training BSL

IEG is established in Maputo, offering professional 
courses in the fields of Accountancy and Management.

O IEG está presente em Maputo, ministrando cursos 
profissionais na área da Contabilidade e Gestão.

“O IEG fez de mim uma pessoa mais capacitada, 
confiante e segura nas minhas áreas funcionais, 
sobretudo como modelo e promotora de eventos.”

“The Institute has made me more capable, 
confident and secure in my area of activity, above all as 
a model and promoter of events.”

“Como parceiro de media e ex-aluno do IEG, 
tenho que confessar que o curso de Relações Públicas 
e Marketing contribuiu grandemente para alavan-
car a minha carreira. O bom ambiente académico e a 
qualificação dos docentes inspiraram-me bastante. O 
IEG abriu portas que não se voltaram a fechar e é um 
prazer continuar a colaborar com esta instituição de 
referência no país.”

“As a media partner and alumnus of IEG, I have to 
confess that the Public Relations and Marketing course 
played a major role in leveraging my career. The good 
academic environment and the qualification of teachers 
were a good source of inspiration. IEG opened doors that 
never closed again and it is a pleasure for me to keep 
working with this reference institution in the country.”

“O IEG é a mais antiga instituição privada de 
ensino técnico em Moçambique. Ao longo da sua 
existência, tem colocado no mercado de trabalho 
graduados com qualidade reconhecida pelo setor 
empresarial, o que contribui para que seja a primeira 
escolha de muitos candidatos. Em 2019, o IEG foi acre-
ditado pela ANEP (Autoridade Nacional de Educação 
Profissional), passando a oferecer formação alinhada 
com o catálogo nacional de qualificações profissio-
nais. O IEG tem enfrentado diversos desafios, que 
apenas se vão superando graças ao empenho de toda 
a sua equipa.”

“IEG is the oldest private technical-professional 
school in Mozambique. Throughout its existence, it 
has placed graduates with quality recognized by the 
business sector on the job market, which has made it 
the first choice of many candidates. In 2019, IEG was 
accredited by ANEP (National Authority for Professional 
Education), offering training in line with the national 
catalog of professional qualifications. IEG has faced 
several challenges, which are only overcome thanks to 
the commitment of its entire team.”

Júlia Manguene
Model and Events Promoter, Freelancer

Public Relations and Marketing Programme Student

Danny Ripanga
TV Presenter and Radio Dj

Dra. Paula Mondego
Director of IEG

Júlia Manguene
Modelo e promotora de Eventos Freelancer

Aluna do curso de Relações Públicas e Marketing

Danny Ripanga
Apresentador de Televisão e Locutor de Rádio

Dra. Paula Mondego
Diretora do IEG

Projetos e Concursos
Projects and Contests

Projeto de formação “Capacitação em Office“
Training Project “Skills in Office“

Prémios Recebidos
Awards Received

Prémio Internacional de Qualidade BID 2012
BID International Quality Award 2012
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Professores  
no ativo

Current Teachers

75

Número médio de 
alunos por ano

Average number of 
students per year

450

Alunos que já 
passaram pelo IEG
Students who have 

attended IEG

+1
0 000

Parcerias e 
protocolos

Partnerships and 
cooperation 
agreements

Colaboradores
Employees

14

29

ENSINUS  |   75ENSINUS  |   74



Projeto “Cinema and 
industry alliance for 

knowledge and learning”
Cinema and industry alliance 
for knowledge and learning 

Project

2011

Escola 
Profissional 
de Estudos 
Técnicos

A EPET – Escola Profissional de Estudos Técnicos é 
uma escola inovadora destinada a jovens que procu-
ram uma alternativa para terminar o ensino básico 
e secundário. Com quase 30 anos de história, foi a 
escassez na formação de técnicos intermédios de 
eletrónica e telecomunicações que levou à sua cria-
ção em 1990. A EPET surgiu, assim, de um protocolo 
de cooperação entre os Ministérios da Educação de 
Portugal e da Holanda, no início com o apoio técnico 
e pedagógico do Fontys Pedagogische Technishe 
Hogesschool de Eindhoven. Em 2002, a instituição 
passou a integrar o Grupo ENSINUS, firmando-se 
como uma escola de qualidade, que vê os alunos de 
uma forma holística, promovendo o seu bem-estar, 
pessoal e relacional. A EPET acredita que alunos inte-
grados e felizes, satisfeitos com o ambiente que os 
circunda, que tenham capacidade de se adaptar e 
flexibilizar, serão alunos que atingirão o sucesso, 
académico e profissional. Ao longo da sua história, 
a EPET tem-se envolvido em vários programas de 
intercâmbio e cooperação com outras escolas e orga-
nismos de formação profissional de países europeus. 
Atualmente, desenvolve projetos de âmbitos euro-
peu ao abrigo do programa Erasmus. 

Em todos os anos de escolaridade – 10.º, 11.º e 
12.º anos – realiza-se a Formação em Contexto de 
Trabalho, havendo sempre a preocupação de apoiar 
os alunos no sentido de construírem os seus proje-
tos profissionais.

Escola Profissional de Estudos Técnicos (EPET) is an 
innovative school aimed at young people looking 
for an alternative to finish primary and secondary 
education. With almost 30 years of history, it was the 
scarcity in the training of intermediate electronics and 
telecommunications technicians that led to its creation 
in 1990. EPET thus emerged from a cooperation 
protocol between the Ministries of Education of 
Portugal and the Netherlands, initially with the technical 
and pedagogical support of the “Fontys Pedagogische 
Technishe Hogesschool” in Eindhoven. In 2002, the 
institution became part of Grupo ENSINUS, establishing 
itself as a quality school, which sees students in a 
holistic way, promoting their personal and relational 
well-being. EPET believes that integrated and happy 
students, happy  with the environment that surrounds 
them, who have the ability to adapt and be flexible, will 
be students who achieve academic and professional 
success. Throughout its history, EPET has been involved 
in a number of exchange and cooperation programmes 
with other schools and vocational training bodies in 
European countries. It currently develops projects of 
European scope under the Erasmus programme. 

In all school years - 10th, 11th and 12th grades Training is 
carried out in a Work Context, with a constant concern to 
support students in building their professional projects.
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Técnico de Desporto
Sport Assistant

Técnico de Apoio à Gestão Desportiva
Sports Management Support Assistant

Técnico Auxiliar de Saúde
Healthcare Assistant

Técnico de Ação Educativa 
Educational Activity Expert

Cursos Profissionais – Nível IV

Professional Programmes - level IV

Cursos CEF – Nível 2

Education and Training Programmes

EPET has been expanding its programmes, 
specialising essentially in three areas: Health, Sport 
and Education.

A EPET tem vindo a crescer na sua oferta formativa, 
especializando-se essencialmente em três áreas: 
Saúde, Desporto e Educação.

Oferta 
Educativa
Courses 
On offer

Cuidador de Crianças e Jovens 
Children and Young People Caretaker

Alinhamento na EPET em 
quatro fases interligadas:

• Planear (definir metas e 
objetivos apropriados e 
mensuráveis);

• Implementar (estabelecer 
procedimentos que 
assegurem o cumprimento 
das metas e objetivos 
definidos);

• Apreciar e avaliar 
(desenvolver mecanismos 
de recolha e tratamento de 
dados que sustentem uma 
avaliação fundamentada dos 
resultados esperados);

• Ajustar (desenvolver 
procedimentos para atingir 
os resultados ainda não 
alcançados e/ou estabelecer 
novos objetivos em função 
das evidências geradas, de 
forma a garantir a introdução 
das melhorias necessárias).

EQAVET System

Alignment in EPET in four 
interconnected stages:

• Planning (define 
appropriated and measurable 
goals and  objectives);

• Implement (establish 
procedures ensuring 
compliance with the defined 
goals and objectives);

• Analyse and assess (develop 
mechanisms to collect and 
handle data sustaining a 
grounded assessment of the 
expected results);

• Adjust (develop procedures 
to attain results still 
unreached and/or establish 
new objectives according 
to the evidence generated 
in order to ensure the 
implementation of the 
necessary measures).
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Porquê?
Why?

-  1  -
Programa de Autonomia e Flexibilidade  

do Ministério da Educação 

Programme of Autonomy and Flexibility  
of the Ministry of Education

-  2  -
Estágios profissionais internacionais – projetos Erasmus

International Internship Programmes – Erasmus projects

-  3  -
Intercâmbio com organismos nacionais e internacionais

Intercange with national and internation entities

-  4  -
Equipa educativa dinâmica e flexível 

Dynamic and flexible team

-  5  -
Formação integral dos alunos 

Comprehensive training of students

-  6 -
Inserção socioprofissional dos alunos

Social-professional integration of students



Número de alunos 
que frequentaram
Number of students 
who have attended

Docentes em 
Mobilidades 

Internacionais/ 
 /Erasmus+

Lecturers in International 
Mobility / ERASMUS+

Instituições 
com as quais tem 

protocolos  
e parcerias

Institutions it has 
protocols and 

partnerships with

Taxa de 
empregabilidade em 

quadros técnicos
Employability rate in 
middle management

+8

50

+39

+75

73%

Dra. Inês Rodrigues
Diretora da EPET

Duarte Vieira
Diplomado do  Curso de Técnico de Apoio 

à Gestão Desportiva

Dra. Inês Rodrigues
Director of EPET

Duarte Vieira
Graduated from the Technical Course of 

Sports Management Support

“No contexto adverso atual, a EPET reinventou-
-se, adaptou-se e diversificou estratégias de ensino 
e ofertas formativas. Aproximou-se mais da comu-
nidade educativa, dos professores, dos alunos e das 
suas famílias. Cumpriu a sua missão, a de ensinar, a 
de ajudar os alunos a construírem o seu futuro e fê-lo 
com uma equipa de trabalho de excelência e quali-
dade. Uma equipa dedicada, humana e atenta, que 
está disponível para os alunos, para os ouvir, ajudar 
e acompanhar neste percurso de crescimento harmo-
nioso em todas as vertentes. Esta é uma escola de 
pessoas para pessoas, que mudam o seu mundo e o 
dos outros. Uma escola de sonhos, em que todos são 
bem-vindos, onde construímos um espaço de rela-
ções e de afetos e onde cada um pode crescer e fazer 
crescer. Neste processo, entendemos a aprendizagem 
como resultado da experimentação, em que o aluno 
deve estar envolvido e se desperta a curiosidade.”

“In the current adverse context, EPET reinvented 
itself, adapted and diversified teaching strategies 
and training offers. This school is now closer to the 
educational community, teachers, students and their 
families. It fulfilled its mission, that of teaching, of 
helping students to build their future, and it did so 
with a team of excellence and quality. A dedicated, 
humane and attentive team, which is available to the 
students, to listen, help and assist them on this path 
of harmonious growth in all aspects. This is a school of 
people for people, who change their world and that of 
others. A school of dreams, where everyone is welcome, 
where we build a space for relationships and affections 
and where everyone can grow and help others to grow. 
In this process, we understand learning as a result of 
experimentation, in which the student must be involved 
and curiosity is aroused.”

“Terminei o 3.° ano do curso de Técnico de Apoio 
à Gestão Desportiva e estou a fazer uma mobili-
dade de Erasmus Pro em Valência. Está a ser uma 
experiência fantástica. A escola é muito acolhe-
dora, todas as pessoas se conhecem, sendo muito 
boa a relação entre alunos e professores. O meu 
curso é excelente e tem-me proporcionado uma 
grande aprendizagem. Participei em várias ativida-
des curriculares e extracurriculares, como a colabo-
ração voluntária em eventos desportivos nacionais 
e internacionais, que me têm dado conhecimento, 
crescimento pessoal e profissional e também diver-
são. Com a EPET e o seu projeto europeu na área 
desportiva, participei num intercâmbio com alunos 
e professores de outros países, na Finlândia. Esta foi 
uma grande oportunidade e uma experiência única. 
Destaco ainda que, na EPET, temos a oportunidade 
de estagiar num dos grandes clubes portugueses, 
como o Sporting e o Benfica.”

“I finished the 3rd year of the Sports Management 
Support Technician course and I am doing an Erasmus 
Pro mobility in Valencia. It’s been a fantastic experience. 
The school is very welcoming, everyone knows each 
other, and the relationship between students and 
teachers is very good. My course is excellent and it 
has provided me with a great learning experience. I 
participated in several curricular and extracurricular 
activities, such as voluntary collaboration in national 
and international sporting events, which have provided 
me with knowledge, personal and professional growth 
and also fun. With EPET and its European project in the 
sports field, I participated in an exchange with students 
and teachers from other countries, in Finland. This was a 
great opportunity and a unique experience. I would also 
like to highlight that, at EPET, we have the opportunity 
to do an internship at one of the major Portuguese 
clubs, such as Sporting and Benfica.”

1.º lugar em 2015
1st Place in 2015

Menção Honrosa
Honourable Mention

Menção Honrosa
Honourable Mention
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Escola 
Profissional 
Almirante Reis

Established on November 2nd, 1992, Escola Profissional 
Almirante Reis (EPAR) is a secondary and post-secondary 
vocational education and a training establishment, 
dedicated to the qualification of young people and  
training of working people of private nature and is part 
of Grupo Ensinus since September 2017.

Recognized and authorized to operate as a professional 
school under the legislation regulating the creation, 
organisation and operation of schools and professional 
courses within the scope of non-higher education, EPAR 
develops, alongside professional education, related 
or complementary activities in particular in the fields 
of training and professional development, and the 
provision of services to the community.

Since it was established, EPAR has always taken on the 
role of a humanist and multicultural institution and in 
the pursuit of its educational objectives it has put the 
emphasis on the centrality of young people as dynamic 
agents of the reality they are part of, betting therefore 
on their full development.

Towards the goal of constant improvement, its key 
principles are: the person, the team, knowledge, 
participation and appreciation of learning, diversity, 
tolerance, democracy, solidarity and openness to 
society, strongly based on identity pillars of respect for 
human rights, inclusion, peace and solidarity, justice 
and freedom, security, sustainable development and 
equal opportunities. 

Fundada em novembro de 1992, a Escola Profissional 
Almirante Reis é um estabelecimento de natureza 
privada de ensino e formação profissional, de nível 
secundário e pós-secundário, vocacionado para a 
qualificação de jovens e para a formação de ativos. 
Desde setembro de 2017 integra o Grupo ENSINUS.

Reconhecida e autorizada a funcionar como escola 
profissional nos termos da legislação que regula a 
criação, a organização e o funcionamento das esco-
las e dos cursos profissionais no âmbito do ensino 
não superior, a EPAR desenvolve, a par do ensino 
profissional, atividades conexas ou complementa-
res, nomeadamente nos domínios da formação e do 
desenvolvimento profissional, e da prestação de 
serviços à comunidade.

Desde a sua fundação, a EPAR sempre se assumiu 
como uma instituição humanista e multicultural, 
colocando, pois, na prossecução dos seus objeti-
vos educativos, a tónica na centralidade dos jovens 
enquanto agentes dinamizadores da realidade em 
que se inserem, apostando por isso no seu desen-
volvimento integral.

Rumo ao objetivo de constante melhoria, tem como 
princípios-chave: a pessoa, a equipa, o conhecimento, 
a participação e a valorização da aprendizagem, a 
diversidade, a tolerância, a democracia, a solida-
riedade e a abertura à sociedade. Estes princípios 
estão fortemente assentes nos pilares identitários do 
respeito pelos direitos humanos, da inclusão, da paz 
e da solidariedade, da justiça e da liberdade, da segu-
rança, do desenvolvimento sustentável e da igual-
dade de oportunidades.
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Porquê?
Why?

-  1  -
Projeto educativo centrado no(a) aluno(a)

Educational projects focused on the student

-  2  -
Visão integrada dos jovens: escolar, profissional e pessoal

Integrated vision of young people: School, Professional  
and Personal

-  3  -
Metodologia de projeto no centro do trabalho e estudo

Project methodolgy at the center of both work and education

-  4  -
Aprendizagens segundo o ritmo de cada jovem

Learning according to each student’s own pace

-  5  -
Corpo docente qualificado e com experiência de mercado

Qualified teaching staff with market experience

-  6 -
Oportunidades de Erasmus+

Erasmus+ Opportunity



Atenta às exigências e dinâmicas do mercado 
de trabalho, a EPAR disponibiliza uma formação 
diversa, que cobre diferentes necessidades dos 
vários públicos-alvo.

Oferta 
Educativa
Courses  
on offer

Mindful of the demands and market dynamics of the 
labour market, EPAR offers and diversified training 
offer covering the different needs of assorted 
target-audiences.

Técnico de Gestão (variante Recursos Humanos)
Management Assistant (Human Resources Field)

Técnico de Turismo
Tourism Assistant

Técnico de Comunicação, Marketing, Relações 
Públicas e Publicidade (em homologação)
Communication, Marketing, Public Relations  
and Advertising Assistant (waiting approval)

Técnico de Apoio Psicossocial
Psycho-social Support Assistant

Cabeleireiro
Hairdresser

Empregado de Restaurante/Bar – CEF tipo 3
Restaurant/Bar Waiter – CEF type 3

Assistente Administrativo – CEF tipo 2
Administrative Assistant – CEF type 2

Técnico de Relações Laborais
Labour Relations Assistant

Técnico de Comunicação e Serviço Digital
Communication and Digital Service Assistant

Técnico de Comércio
Sales  Assistant

Cursos Profissionais

Professional Programmes

Cursos de Educação e Formação

Educational and Training Programmes

Cursos de Aprendizagem

Learning Programmes
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“Licenciada em Sociologia pela Universidade 
Técnica de Lisboa e Pós-Graduada em Família e 
Género pela Universidade de Lisboa, dediquei a maior 
parte do meu percurso profissional à Educação e à 
Formação de Jovens e Adultos. Assumo que traba-
lhar em educação, mais do que uma paixão, é ter a 
certeza de contribuir para o empoderamento dos 
jovens, numa sociedade em constante mudança. No 
projeto educativo que encabeço, o objetivo é o de ir 
mais longe e de, para além de preparar jovens para 
a mudança, potenciar talentos para que possam, por 
eles próprios, ter um papel decisivo na construção 
de uma sociedade mais justa e solidária. Com equi-
pas altamente profissionais e focadas, a EPAR forma, 
pois, jovens criativos, comprometidos, comunicativos, 
colaborativos e autónomos e com todas as competên-
cias para mudarem o mundo!”

“I Graduated in Sociology from the Technical 
University of Lisbon and Post-graduated in Family and 
Gender from the University of Lisbon, and I have spent 
most of my professional career in the field of Education 
and Training of Young People and Adults. I concede 
that working in education, more than a passion is to be 
certain to contribute to the empowerment of young 
people in an ever-changing society. In the educational 
project I currently lead, the objective is to go further 
and, in addition to preparing young people for change, 
to empower talents so that they may play a clear role in 
the design of a more fair and caring society. With highly 
professional and focused teams, EPAR thus imparts 
creative, committed, communicative, collaborative 
and autonomous young people all the skills to change 
the world!”

“Terminei o Curso de Técnico de Gestão na 
variante Recursos Humanos no ano de 2019 e posso 
afirmar que a EPAR é a melhor escola que até hoje 
frequentei. É uma escola onde sempre me senti 
incluída e estimulada a dar o meu melhor. Na EPAR 
aprendi que, para além de nos formarmos como 
técnicos, também é muito importante aprendermos 
a saber “estar”, isto em contexto profissional. Na 
EPAR tive o primeiro contacto com o mercado de 
trabalho, fazendo o primeiro estágio numa empresa 
multinacional. Mais tarde, tive ainda a oportunidade 
de realizar um outro estágio profissional ao abrigo do 
Programa Erasmus+, o que abriu em muito os meus 
horizontes. Tenho, neste momento, a minha própria 
pequena empresa e estou a frequentar o ensino 
superior. Depois deste testemunho deixo apenas 
uma curta frase: Obrigada, EPAR! É um orgulho fazer 
parte desta Família!”

“I finished the Technical Management Course in the 
field of Human Resources in the year 2019 and I can say 
that EPAR is the best school I attended to this day. It’s 
a school where I always felt included and encouraged 
to do my best. At EPAR I learned that, in addition to 
training as assistants, it is also very important to learn 
how to act in a professional context. At EPAR I had 
my first contact with the labour market and my first 
internship at a multinational company. Later, I was also 
given the opportunity to take another professional 
internship under the Erasmus+ Program, which opened 
up my horizons. I currently have my own small business 
and I am attending higher education. I would like to add 
a short sentence to this testimony: Thank you, EPAR! I 
am proud to be part of this Family!”

Dra. Ana Gomes da Silva
Diretora da EPAR

Edmara Vaz
Diplomada do Curso de Gestão

Dra. Ana Gomes da Silva
Director of EPAR

Edmara Vaz
Graduate of the Management Course

Junior Achievement Portugal
Junior Achievement Portugal

Parlamento dos Jovens
Youth Parliament

Olimpíadas da Matemática
Mathematics Olimpiads

SOS Azulejo
SOS Glaed Tile

A Terra Treme
The Earth Shakes

Descobre o Teu Talento
Discover Your Talent

Projeto Romã
Pommegranate Project

Projeto Geração Z
Generation Z Project

Projeto Planeta Zero
Zero Planet Project

Projeto Me Too a Smilling Clown
Me Too a Smilling Clown Project

Projeto Healthy People, Healthy Planet
Healthy People, Healthy Planet Project

Vários Projetos e-Twinning de âmbito nacional  
e internacional
Several E-Twinning projects of national and 
international scope

Atribuição dos Diplomas de Mérito
Granting Merit Diplomas

Atribuição dos Diplomas de Excelência Educativa
Granting Educational Excellence Diplomas

Projetos e Concursos
Projects and Contests

Alunos formados
Graduated Students

Taxa de 
empregabilidade
Employability rate

Alunos em 
Mobilidades 

Internacionais/ 
 / Erasmus+

Students 
in International 

Mobilities / 
Erasmus+

16

39

68%

210
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Instituto das 
Profissões e 
Tecnologias
Guiné-Bissau

Instituto das Profissões e Tecnologias (IPT) is building 
an educational project where the reception and 
monitoring of students are key factors for the success 
of their future professional paths. 

As a result of the individual development of this 
project and with the help of the Educational Advisor 
the following takes shape: knowledge, citizenship, 
the ability to undertake, accountability and efforts to 
contribute to a common project. 

However, the practical training in a labour context that 
students will benefit from will be ensured through 
protocols and/or agreements  signed with different 
companies and reference institutions in the field of 
the respective courses and results from the work 
developed by the Technical Coordinator, a professional 
with specific knowledge of the needs of the job 
market. In our educational project, the emphasis on 
the technical dimension of education falls essentially 
on the indispensability of “knowing how to operate”.

It is also the IPT’s objective to contribute to the 
consolidation of the process of building structural 
reforms in Guinea-Bissau. In this context, through the 
training of qualified Professional Technicians, based on 
the needs diagnosed in the market, thus improving the 
country’s economic indicators.

Under the Basic Law of the Educational System, of 
May 2010. IPT was formally recognised by the National 
Training Institute (INAFOR), on January 4, 2018.

O Instituto das Profissões e Tecnologias – IPT tem 
vindo a construir um projeto educativo onde o 
acolhimento e o acompanhamento dos alunos cons-
tituem fatores determinantes para o sucesso dos 
percursos que se iniciam. 

A partir do desenvolvimento individual do projeto, 
com a ajuda do Orientador Educativo, ganham 
corpo o conhecimento, a cidadania, a capacidade 
de empreender, a responsabilidade (Accountability) 
e esforço de contribuir para um projeto comum. 

No entanto, a formação prática em contexto de 
trabalho de que os alunos irão beneficiar será asse-
gurada com base nos protocolos e/ou acordos que 
se vão estabelecendo com diferentes empresas e 
instituições de referência na área dos respetivos 
cursos, e resulta do trabalho desenvolvido pelo 
Coordenador Técnico, um profissional com conhe-
cimento específico das exigências do mercado de 
trabalho. No nosso projeto educativo, a ênfase na 
dimensão técnica da educação recai essencialmente 
na indispensabilidade do “saber fazer”.

Também constitui o objetivo do IPT contribuir para a 
consolidação do processo da edificação das reformas 
estruturais na Guiné-Bissau. Neste âmbito, através 
da formação dos Técnicos Profissionais de qualida-
des, com base nas necessidades diagnosticadas no 
mercado, melhorando assim os indicadores econó-
micos do país.

Ao abrigo da Lei de Bases do Sistema Educativo, 
de Maio de 2010, o Instituto das Profissões e 
Tecnologias – IPT foi formalmente reconhecido pelo 
Instituto Nacional de Formação (INAFOR), no dia 4 
de janeiro de 2018. 
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Porquê?
Why?

-  1  -
Formação de cidadãos íntegros e de excelência

Training of rightful and prime citizens

-  2  -
Projeto inovador e gratificante

Innovative and rewarding project

-  3  -
Liderar a sua geração

Leading your generation

-  4  -
Valorização da criatividade e aprendizagem coletiva

Valuying creativity and collective learning

-  5  -
Docentes qualificados e conhecedores  

da realidade guineense

Qualified lecturers fully aware of the Guinean reality

-  6 -
Parcerias consolidadas com o tecido social

Consolidated partnerships with the social fabric



Oferta 
Educativa
Courses  
on offer

Número de alunos
Number of students

Parcerias 
empresariais

Corporate Partners

+3

50

+15
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Cursos Técnico-Profissionais

Technical-Professional Courses

Formação de Empresas

Corporate Training

Cursos de Capacitação

Qualification Courses

IPT makes available to its educational community the 
following lines of education and training and all of 
them with double certification qualification, 12th Year 
+ Professional Expert Diploma.

O IPT disponibiliza à sua comunidade educativa as 
seguintes linhas de formação, todas com a habili-
tação da dupla certificação, 12.º Ano + Diploma de 
Técnico Profissionalizado.

Técnico de Gestão de Turismo
Tourism Management Assistant

Técnico de Mecatrónica Geral
General Mechatronics Technician

Técnico de Ação Médica
Medical Care Assistant

Técnico de Mestrança e Marinhagem das Pescas
Fisheries and Seafaring Master

Técnico de Gestão e Administração
Management and Administration Assistant

Técnico de Contabilidade e Fiscalidade
Accountancy and Taxation Assistant

Técnico de Serviços Jurídicos, Registos  
e Notariado
Legal, Registry and Notary Services Assistant

Técnico de Eletricidade e Telecomunicações
Electricity and Telecommunications Technician

Técnico de Qualidade Alimentar
Food Quality Technician

Técnico de Ótica
Optics Technician

Técnico de Operador de Máquinas Agrícolas
Operating Technician of Agricultural Machines

Técnico de Sistemas de Saneamento  
e Tratamento de Águas
Waste and Water Treatments Systems Technician

Gestão de Formação
Training Management

Formação à Medida
Tailor-made Training

Consultoria de Negócios
Business consulting 

Gestão e Empreendedorismo
Management and Entrepreneurship

Curso de Línguas (Multimédia): Língua Inglesa; 
Língua Francesa; Língua Portuguesa
Language Course (Multimedia): English; French; 
Portuguese

Informática Básica e Avançada
Basic and Advanced IT

Serviços Administrativos
Administrative Services

Contabilidade e Finanças
Accountancy and Finance

Condução Defensiva
Defensive Driving

Atendimento Mesa e Bar 
Table and bar service
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“O IPT Guiné-Bissau é uma instituição moderna 
e dinâmica que veio para revolucionar o mercado de 
trabalho guineense. É a única instituição que vem 
desenvolvendo formações mais atualizadas basea-
das no estudo do mercado. Instituto moderno, 
onde o capital humano e a cidadania constituem a 
pedra angular do seu trabalho, o IPT faz parte das 
organizações que estão na vanguarda da formação  
profissional e técnica, muito incipiente ainda no 
contexto guineense.

Os primeiros graduados no domínio da Pesca e 
Marinhagem a nível nacional, que vão para o mercado 
de emprego, são fruto do trabalho árduo e incansá-
vel desta nova instituição de formação, que apenas 
leva três anos de vida, mas que veio para ficar, contri-
buindo cada vez mais para a modernização e melhoria 
do tecido empresarial guineense, sobretudo nesta 
era da competitividade do século XXI.”

“IPT Guinea-Bissau is a modern and dynamic 
institution that came to revolutionize the Guinean 
labour market. It is the only institution developing 
more up-to-date training based on market surveys. A 
modern institute where human capital and citizenship 
are the cornerstones of its work, the IPT forms part 
of the organisations that are at the forefront of  
professional and technical training, still very incipient 
in the Guinean context.

The first graduates in the field of Fisheries and Seafaring 
at the national level, who join the labour market are 
the result of hard and tireless work of this new training 
institution, three years old only, but which is here 
to stay, increasingly striving for modernization and 
improvement of the Guinean business fabric, especially 
in this age of 21st century competition.”

“Eu sou presidente da associação académica dos 
estudantes do IPT e ISG, também estudante do 3.° 
ano do curso de Marinhagem e Mestrança das Pescas. 
Quando comecei a estudar no IPT, a minha paixão pela 
ciência cresceu. Esta instituição académica proporcio-
nou-me uma oportunidade de poder ser um técnico 
formado de excelência e ser ao mesmo tempo um 
bom empreendedor. Atualmente, estou a montar a 
minha empresa no domínio da peixecultura. 

No IPT, visito todos os dias um quadro fixado na 
vitrina com esta mensagem ‘Sem metas, os sonhos 
não têm alicerces. Sem prioridades, os sonhos não 
se tornam reais. Sonhe, trace metas, estabeleça prio-
ridades e corra riscos para executar os seus sonhos. 
Melhor é errar por tentar do que errar por se omitir’! 
Todos os dias, quando chego à escola, visito este 
quadro porque me inspira bastante.”

“I am the president of the academic association 
of IPT and ISG students, also a student of the 3rd year 
of the course of and Fisheries Mastery and Seafaring 
course. When I started studying at IPT, my passion for 
science grew. This academic institution provided me an 
opportunity to be a highly trained technician and at the 
same time a good entrepreneur. I am currently setting 
up my company in the field of fish farming.

At the IPT, I see every day a billboard in the shop window 
with this message ‘Without goals, dreams have no 
foundations. Without priorities, dreams don’t become 
real. Dream, set goals, set priorities and take risks to 
make your dreams come true.

It is better to try and fail than to fail and not try! Every 
day when I get to school, I visit this billboard because it 
inspires me a lot.”

Dr. Braima Sanhá
Diretor do IPT Guiné-Bissau

Dembo Mané
Aluno do Curso de Marinhagem  

e Mestrança das Pescas

Dr. Braima Sanhá
Director of IPT Guinea-Bissau

Dembo Mané
Student of the Fisheries Mastery  

and Seafaring  Course

“Em primeiro, começaríamos por manifes-
tar a nossa tamanha satisfação e orgulho 
por fazer parte desse distinto 
desafio, de instalar e servir 
como Administrador-Delegado 
do Grupo ENSINUS, através 
do Instituto das Profissões e 
Tecnologias (IPT) no meu país 
(Guiné-Bissau). Num período 
muito particular da história do 
nosso país, especialmente a 
nível da situação sociopolítica, 
que influencia em larga escala 
os indicadores da performance 
desejada nas áreas sociais, 
concretamente na Educação.

Continuaremos a trabalhar na 
certeza de que conseguiremos 
contribuir para uma melhoria 
da performance no sector da 
Educação e, particularmente, no subsector 
da Formação Profissional.”

First, we would like to start by expressing 
our great satisfaction and pride in becoming 

part of this distinguishing 
challenge to set up and serve 
as Managing Director of Grupo 
Ensinus, through the Institute 
of Professions and Technologies 
(IPT), in my country (Guinea-
Bissau). This occurs at a very 
particular period in the history of 
our country, especially in terms 
of the socio-political situation, 
which largely influences 
the indicators of desired 
performance in social areas, 
specifically in Education.

We will keep working and we are 
certain that we will be able to 
contribute to the improvement 
in performance in Education and, 

particularly, in the Vocational Training subsector.

Promoção e melhoramento dos conhecimentos e 
domínio da Língua Portuguesa
Promotion and improvement of knowledge and 
mastery of the Portuguese language

Qualificação e Certificação Profissional de jovens 
em idade escolar
Vocational Qualification and Certification of School-
age Youth

Qualificação e Certificação Profissional de profis-
sionais no Mercado de Trabalho
Professional Qualification and Certification of 
professionals in the Labour Market

Colaboração com Empresas e Instituições para a 
qualificação dos profissionais
Collaboration with Companies and Institutions for 
the qualification of professionals

Colaboração com o Estado Guineense e as demais 
Instituições Públicas na promoção do ensino e da 
formação profissional
Collaboration with the Guinean State and other 
Public Institutions in the promotion of education 
and professional training

Missão e Eixos de Intervenção
Mission and Intervention Axes
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Dr. Martilene dos Santos
Administrador-Delegado do IPT 

Guiné-Bissau

Deputy Director of IPT Guinea-Bissau



Instituto 
Superior
de Gestão

The Instituto Superior de Gestão (ISG) became the first 
Business School in Portugal, driven by the diversity of 
its offer and its multicultural environment.

It’s in this environment where high-level training is 
available, corresponding to the needs of companies, 
training people committed to the future, creating 
leaders and entrepreneurs to work in the global market.

The ISG has been acknowledged since 1978 as a 
benchmark in the teaching of Economic and Business 
Sciences in Portugal, with a focus on the specialization 
and training of top managers in the public and private 
sectors.

The employability rate in undergraduate and master’s 
degrees proves that the interconnection between the 
theoretical component and companies is a successful, 
innovative model in line with international trends.

It’s among the best Portuguese Business Schools, 
recognized by the market and has an employability rate 
of around 96%.

The ISG has a qualified teaching staff, made up of 
academics, top managers and presidents of large 
companies and economic groups that articulate an 
educational policy based on a network of partnerships, 
companies and national professional associations with a 
broad base of implementation and national dimension.

ISG’s educational project covers the promotion of 
scientific research advocated by its teachers and 
students, in the different areas related to the training 
offer of the courses it teaches.

O Instituto Superior de Gestão – ISG assumiu-se como 
a primeira Business School em Portugal, impulsio-
nada pela diversidade da sua oferta e pela sua envol-
vência multicultural. 

É neste ambiente que se ministra uma formação de 
alto nível, que responde às necessidades das empre-
sas, formando pessoas comprometidas com o futuro, 
líderes e empreendedores para trabalhar no mercado 
global.

O ISG é reconhecido, desde 1978, como uma referên-
cia no ensino das Ciências Económicas e Empresariais 
em Portugal, com enfoque na especialização e forma-
ção de quadros de topo dos setores público e privado.

A taxa de empregabilidade nas licenciaturas e mestra-
dos comprova que a interligação entre a componente 
teórica e as empresas se constitui como um modelo 
de sucesso, inovador e alinhado com as tendências 
internacionais.

Situando-se entre as melhores Business Schools 
portuguesas, reconhecida pelo mercado, apresenta 
uma taxa de empregabilidade de cerca de 96%.

O ISG dispõe de um habilitado corpo docente, 
composto por académicos, gestores de topo e presi-
dentes de grandes empresas e grupos económicos, 
que articulam uma política educativa assente numa 
rede de parcerias, empresas e associações profissio-
nais nacionais de larga base de implantação e dimen-
são nacional. 

O projeto educativo do ISG contempla a promoção de 
investigação científica preconizada pelos seus docen-
tes e discentes, nas diferentes áreas relacionadas 
com a oferta formativa dos cursos que ministra.
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Porquê?
Why?

-  1  -
Permanente reinvenção pedagógica

Permanent Pedagogical Reinvention

-  2  -
Ensino de exigência pedagógica e rigor científico

Pedagogically Demanding Teaching and with Scientific Rigour

-  3  -
Equipa docente qualificada e multidisciplinar, 

com académicos e profissionais com ligação aos mercados 

Qualified and multidisciplinary teaching staff with academics  
and professionals with close links to the market

-  4  -
Ensino de proximidade professor/aluno

Teaching of proximity lecturer/student

-  5  -
Partilha na construção da identidade institucional

Sharing spirit in the creation of the institutional identity

-  6  -
Reconhecimento junto do setor empresarial e institucional

Acknowledged by the corporate and institutional sector



Oferta 
Educativa
Courses  
on offer

Licenciaturas (1.º Ciclo)

 Degrees (1st Cycle)

CAGEP – Curso Avançado de Gestão Pública
CAGEP - Advanced Programme in Public Management

FORGEP – Programa de Formação em Gestão Pública
FORGEP - Public Management Training Programme

Atualização FORGEP
FORGEP Update

Atualização em Gestão e Direção de Segurança
Refresher Course in Security Management

Análise de Projetos de Investimento
Analysis of Investment Projects

Estratégia e Financiamento da Empresa
Corporate Strategy and Financing

Inovação e Desenvolvimentos de Novos Produtos 
e Serviços
Innovation and Development of New Products  
and Services

Estratégia Empresarial
Corporate Strategy

Estudos e Análise de Mercado
Market Research and Analysis

Formação de Executivos: Intra e Inter Empresas / Administração Pública

 Executive Training: Intra e Inter Empresas / Public Administration

Economia
Economics

Gestão
Management

Gestão de Recursos Humanos
Human Resource Management

Gestão do Turismo
Tourism Management

Dupla Licenciatura em Economia/Gestão
(3+1=2 Licenciaturas)
Double Degree in Economics/Management  
(3+1=2 Degrees)

Dupla Licenciatura em Gestão/Economia
(3+1=2 Licenciaturas)
Double Degree in Management /Economics  
(3+1=2 Degrees)

Students at ISG have access to a diverse educational 
offer at the different levels of higher education in the 
areas of Business and Economic Sciences.

No ISG, os alunos têm acesso a uma oferta educativa 
diversificada nos diversos graus de ensino superior 
na área das Ciências Económicas e Empresariais.

Gestão do Potencial Humano
Human Potential Management

Estratégia de Investimento e Internacionalização
Investment Strategy and Internationalisation

Marketing
Marketing

Mestrados (2.º Ciclo)

Masters (2nd Cycle)

Gestão
Management

Gestão Financeira
Financial Management

Fiscalidade Avançada
Advanced Taxation

Gestão de Recursos Humanos
Human Resource Management

Gestão de Projetos
Project Management

Gestão de Operações e Logística
Operations and Logistics Management

Gestão da Aeronavegabilidade
Airworthiness Management

Gestão de Marketing Digital
Digital Marketing Management

Gestão Estratégica dos Municípios: Governação  
e Sustentabilidade
Strategic Management of Municipalities: 
Governance and Sustainability

Gestão e Avaliação Imobiliária
Real-estate Evaluation and Management

Sistemas Integrados de Gestão (Qualidade, 
Ambiente e Segurança) e Auditoria
Integrated Management Systems (Quality, 
Environment and Safety) and Auditing

Gestão de Instituições Sociais
Management of Social Institutions

Coaching Executivo e Liderança de Alta 
Performance 
Executive Coaching and High Performance 
Leadership

Gestão Jurídica Autárquica
Municipal Legal Management

Gestão Escolar
School Management

Gestão e Direção de Segurança 
Security Management

Wine and Tourism Management
Wine and Tourism Management

Pós-Graduações

Postgraduate Degrees
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Parcerias 
académicas, 

pedagógicas e de 
investigação

Academic, pedagogical  
and  research 
partnerships

54

Alunos 
internacionais

International 
students

30%

Taxa de 
empregabilidade

Employability 
rate

96%

Alunos 
diplomados

Graduated 
students 

+2

1 000
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“Encontrei no ISG o meu porto de abrigo. Que bom 
abrigo constituiu! Recordo com gosto o plano curri-
cular abrangente e adequado às necessidades de 
uma carreira na área da gestão; um corpo docente 
competente e solidário no cumprimento do exigente 
programa letivo; instalações adequadas; e, last but 
not the least, um grupo de colegas que rapidamente 
se tornaram amigos, amigos para a vida com quem 
convivemos e partilhamos memórias desse tempo. Foi 
um gosto ter passado pelo ISG, o ISG passou por mim!”

“I found a safe haven in ISG. What a great haven it was! 
I fondly recall the wide curricular plan that met the 
needs of a career in the management area; a qualified, 
supportive faculty who complied with the demanding 
educational programme; adequate facilities; and last 
but not least, a group of colleagues who quickly became 
friends, friends for life with who we share memories of 
those times. It was a pleasure to have passed through 
ISG, the ISG passed through me!”

Bernardo Trindade
Member of the Board of PortoBay  

Hotels & Resorts Group; Chairman of Task Group 

Portugal In; Member of the Board of Directors 

at TAP Portugal; Chairman of the new Strategic 

Tourism Council of Porto and Northern Portugal

Bernardo Trindade
Administrador do Grupo PortoBay Hotels & 

Resorts; Presidente da CE da Estrutura de Missão 

Portugal In; Vogal do Conselho de Administração 

da TAP Portugal; Presidente do novo Conselho 

Estratégico de Turismo do Porto e Norte“O mundo está em permanente e acelerada 
mudança. O ISG | Instituto Superior de Gestão acom-
panha esse ritmo há quase meio século, interpre-
tando a mudança e adaptando-se constantemente. 
Temos um posicionamento baseado na qualidade de 
ensino, que é confirmado pelo prestígio dos nossos 
diplomados no mercado.

O objetivo do ensino superior, mais do que a formação 
técnica e científica dos estudantes, é a de formar bons 
cidadãos, que pautem a sua conduta na sociedade por 
elevados valores e princípios. Nem as universidades 
nem os institutos politécnicos devem alhear-se dessa 
função vital na sociedade portuguesa.

Com uma oferta focalizada no domínio das ciên-
cias económicas e empresariais a nível de primeiro 
e segundo ciclos (licenciaturas e mestrados), o ISG 
tem como valores a exigência pedagógica e o rigor 
científico na transmissão de conhecimento e na sua 
aplicabilidade no mercado de trabalho. Preside à 
construção das estruturas dos ciclos de estudo e dos 
conteúdos das unidades curriculares, o critério da 
pertinência e da atualização permanentes, tendo 
como referências a sua experiência no ensino supe-
rior, as necessidades do mercado e as necessárias 
comparações internacionais, em que a mobilidade de 
estudantes e professores é preconizada pelo sistema 
de ensino de Bolonha.

A vida académica é um marco fundamental no 
percurso de cada um. Para além do saber adquirido e 
das competências desenvolvidas, aprende-se a inovar 
e a adaptar, assim como são determinantes a dinami-
zação das soft skills – criativo, comunicativo, cons-
ciente, colaborativo e comprometido. A Universidade 
deve ser, para além de um espaço de ensino-apren-
dizagem, um espaço de socialização. Os valores, a 
cidadania e a responsabilidade social presidem ao 
desenvolvimento dos métodos científicos e pedagó-
gicos no ISG. Pretendemos que os estudantes cresçam 
na escola e que esta cresça neles durante toda a vida. 

Conscientes do papel dinamizador do ISG na forma-
ção de quadros aptos para serem competitivos a nível 
nacional e internacional, é para nós um estímulo 
permanente, saber, assim, contribuir para o desen-
volvimento de Portugal e da sociedade em geral.”

“The world is in permanent and fast change. ISG 
(Instituto Superior de Gestão) has followed this pace 
for almost half a century, interpreting change and 
constantly adapting. We have a positioning based 
on the quality of teaching, which is confirmed by the 
prestige of our graduates in the market.

The objective of higher education, more than the 
technical and scientific training of students, is to 
form good citizens steering their conduct in society 
by high values and principles. Neither universities nor 
polytechnic institutes should be alienated from this vital 
role in Portuguese society.

With an offer focused on the mastery of economic and 
business sciences at the first and second cycle levels 
(bachelor’s and master’s degrees), ISG’s values are 
pedagogical demand and scientific rigour in the imparting 
of knowledge and its application to the labour market. 
It presides over the design of the structures of the 
curricular units and the contents of the curricular units, 
the criterion of pertinence and permanent updating, 
having as references its experience in higher education, 
the needs of the market and the necessary international 
comparisons, in which the student and teacher mobility 
is advocated by the Bologna education system.

Academic life is a fundamental milestone in the path 
of each person. In addition to the knowledge gathered 
and the skills developed, we learn to innovate and adapt 
and to develop soft skills – creative, communicative, 
conscious, collaborative and committed. The University 
should be, in addition to a space for teaching learning, 
a space for socialisation. Values, citizenship and 
social responsibility preside over the development of 
scientific and pedagogical methods at the ISG. We want 
students to grow in school and for school to grow in 
them throughout their lives.

We are well aware of the dynamic role of the ISG in 
training staff to compete at national and international 
level and it is a permanent stimulus for us to know 
how that we are contributing to the development of 
Portugal and society in general.”

Professor Doutor Miguel Abreu Varela
Diretor do ISG

PnD Miguel Abreu Varela
Director of ISG

Programa Criar Saberes
Create Knowledge Programme

Global Management Challenge 
Global Management Challenge

Programa Inspiring Future
Inspiring Future Program

Projeto Empreendedor
Entrepreneurial Project

Programa Life Clivut – Estratégias de implemen-
tação de Ativos Verdes Climáticos Urbanos
Clivut Program- Strategy of implementation of 
Urban Climate Active Assets

Junior Achievement
Junior Achievement

Matinés ISG, Programa para Alunos do Secundário
ISG Evening Programmes for Secondary Teaching 
students

Workshops ISG
Workshops ISG

Projetos e Concursos
Projects and Contests

Certificado de Qualidade:  
Norma NP EN ISO 9001:2015 pela SGS
Quality Certificate:  
Standard NP EN ISO 9001:2015 by SGS

Entidade Formadora DGERT
DGERT Training Entity

2017 | Prémio de Sapientiae de Excelência 
Educativa (ODAEE – Organização das Américas 
para a Excelência Educativa)
2017 | Sapientiae Award for Educational Excellence 
(ODAEE - Organização das Américas para a 
Excelência Educativa)

Prémios e Certificações
Awards and Certifications
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CIT – Centro 
de Investigação 
Tributária
O Centro de Investigação Tributária – Professor 
Doutor José Luís Saldanha Sanches, sediado virtual-
mente no ISG – Instituto Superior de Gestão está 
integrado nas atividades de investigação de altos 
estudos, nos domínios fiscal e tributário.

Neste sentido, desenvolve um conjunto de ativida-
des, designadamente:

Acesso livre ao repositório integral das Revistas 
Fiscalidade – Revista de Direito e Gestão Fiscal.

Free access to the full repository of Taxation  
Magazine – Law and Tax Management Magazine.

Edição de publicações, nomeadamente da 
Revista Fiscalidade – Revista de Direito e 
Gestão Fiscal;

Desenvolvimento de atividade de inves-
tigação em questões fiscais e tributárias 
de Portugal e internacionais, com especial 
enfoque na realidade dos países da CPLP;

Realização de seminários, conferências e 
outras ações de disseminação nas áreas 
fiscal e tributária;

Desenvolver atividades de prestação de 
serviços conexos com a atividade de inves-
tigação, incluindo atividades de consultoria;

Participação ativa em outros centros de 
investigação, com a possibilidade de asso-
ciação aos mesmos.

Edit of publications, in particular the Taxation 
Magazine – Law and Tax Management 
Magazine;

Development of research activities in fiscal 
and taxation issues both in Portugal and 
abroad, with special focus on the reality in the 
Community of Portuguese Speaking Countries;

Hosting of seminars, conferences and other 
actions of dissemination in the fiscal and 
taxation field;

Develop service provision actions linked to 
the research activity, including consulting 
services;

Active participation in other research centres, 
with the possibility of association with these 
centres.

Tax Research Centre – Professor Doutor José Luís 
Saldanha Sanches, virtually based in ISG (Instituto 
Superior de Gestão) is part of the research activities of 
higher studies in the fiscal and taxation field.

 

To this end, it performs a number of activities, such as:

3. 3. 

4. 4. 

5. 5. 

1. 

2. 

Pólo Benfica
1.º Ciclo |  Licenciaturas

 Benfica Pole
1st Cycle | Degrees 

Pólo Campo Grande 
2.º Ciclo | Mestrados, 

Pós-Graduações e  
Formação Executiva

 Campo Grande Pole 
2nd Cycle | Masters, 

Post-Graduation  
and Executive Training 
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Instituto
Superior
de Gestão, 
Administração 
e Educação 
Moçambique

ISG (Instituto Superior de Gestão, Administração e 
Educação) focuses on the development of specialized 
skills in the field of Management and complies with 
international standards. Assuming the mission of 
qualifying human resources from a lifelong learning 
perspective, it prepares skilled professionals to support 
the development processes of the country, the region 
and the world.

Established in 2014, it already has a clear role in the 
educational and training market in Mozambique, 
through a teaching-learning approach focused on the 
application of knowledge and skills to the work context 
and also the strengthening of the professional training 
of students, duly assisting them in their integration into 
the labour market.

The connection to the labour market is clearly there not 
only given the number of highly skilled teachers, most 
of whom of recognized merit, but also in the students’ 
professional experience. Many of these students are 
also active professionals, making the classroom a 
perfect place for the exchange of knowledge.

The international nature of classes is also one of the 
main advantages of ISG, which is already recognized as 
a centre for the creation and dissemination of science, 
technology and culture, articulating higher education 
activities, research and cooperation with society. For 
all this, ISG contributes significantly to the creation of 
a culture of quality in higher education in Mozambique.

O ISG – Instituto Superior de Gestão, Administração 
e Educação foca a sua atividade no desenvolvimento 
de competências de caráter especializado na área 
da Gestão, seguindo os padrões internacionais. 
Assumindo a missão de qualificar os recursos huma-
nos numa perspetiva de aprendizagem ao longo da 
vida, prepara profissionais competentes para apoiar 
os processos de desenvolvimento, do país, da região 
e do mundo.

Criado em 2014, ocupa já um espaço distintivo no 
mercado educacional e formativo de Moçambique, 
através de uma abordagem ensino-aprendizagem 
focada na aplicação do conhecimento e competências 
ao contexto laboral e também no reforço da capacita-
ção profissional dos discentes, dando o devido apoio 
à sua integração no mercado de trabalho.

A ligação ao mercado de trabalho está patente não 
só na elevada qualificação dos docentes, a maior 
parte dos quais de mérito reconhecido, mas também 
na experiência profissional dos alunos. Muitos 
destes estudantes são também profissionais ativos, 
tornando a sala de aula um local perfeito para o cruza-
mento de saberes.

O caráter internacional das turmas é igualmente uma 
das principais vantagens do ISG, que é já reconhecido 
como centro de criação, transmissão e difusão de 
ciência, tecnologia e cultura, articulando atividades 
de ensino superior, investigação e cooperação com a 
sociedade. Por todos estes motivos, o ISG contribui 
significativamente para a criação de uma cultura de 
qualidade do ensino superior em Moçambique.
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-  1  -
Ensino superior modular e profissionalizante

Modular and professional higher Education

-  2  -
Alinhamento com standards internacionais

Alignment with international standards

-  3  -
Docentes altamente qualificados

Highly qualified teaching staff

-  4  -
Preparação para certificações internacionais 

(PMI®, PMD Pro®)

Preparation for international certifications  
(PMI®, PMD Pro®)

-  5  -
Política de inclusão e responsabilidade social

Policy of inclusion and social responsibility

-  6 -
Internacionalização e interculturalidade

Internationalisation and interculturality

Porquê?
Why?



“Tenho o privilégio de pertencer à primeira edição 
do curso e apreciei muito a interação com os docen-
tes, que têm muita experiência e reconhecimento 
nacional e internacional, pela qualidade do trabalho 
que têm estado a fazer na área do desenvolvimento.”

“I have the privilege of belonging to the first edition 
of the programme and I greatly appreciated the 
interaction with the teachers, who have a significant 
experience and national and international recognition 
for the quality of the work they have been carrying out 
in the area of development.”

Lina Inglês
Fundação Aga Khan, Maputo; Coordenadora de 

Projectos; Ex-aluna do Mestrado de Gestão de 

Projetos de Desenvolvimento Sustentável

Lina Inglês
Fundação Aga Khan, Maputo; Project Coordinator;

Former student of the Master’s Degree in   

Management of Sustainable Development Projects

“Recomendo o curso de Gestão de Projetos do 
ISG, visto que traz, de alguma forma, novos conheci-
mentos com conteúdos práticos de Gestão de Projetos 
a nível internacional e as pessoas poderão, depois 
de concluir o curso, gerir projetos em Moçambique, 
África do Sul, ou em qualquer parte do mundo.”

“I recommend the ISG Project Management course, 
as it brings, somehow, new knowledge with practical 
content of Project Management at an international 
level and people will be able, after completing the 
course, to manage projects in Mozambique, South 
Africa, or anywhere in the world.”

“Em 2014, a abertura do ISG Moçambique repre-
sentou mais uma etapa significativa no percurso da 
ENSINUS no espaço lusófono. O desafio era aliciante e 
as conquistas somaram-se, ao longo dos anos, culmi-
nando numa imagem institucional credível, alicerçada 
em princípios de qualidade e proximidade aos seus 
públicos. O ISG Moçambique é hoje reconhecido pela 
relevância da sua oferta educativa e formativa, sendo 
particularmente prestigiado no domínio da Gestão de 
Projectos, de orientação empresarial e para o desen-
volvimento. Mais recentemente, tem investido consi-
deravelmente no ensino à distância, que implementa 
em paralelo com as atividades presenciais, o que lhe 
tem permitido expandir-se geograficamente a todo 
o território do país.”

“In 2014, the opening of ISG Mozambique 
represented another significant step in ENSINUS’ 

journey in the Portuguese-speaking world. The 
challenge was enticing, and the achievements were 
added over the years, culminating in a credible 
institutional image, based on principles of quality 
and proximity to its audiences. ISG Mozambique 
is now recognized for its relevant educational and 
training offer, being particularly relevant in Project 
Management, business orientation and development. 
More recently, it has invested considerably in distance 
learning, which it implements in parallel with face-
to-face activities. That has allowed it to expand 
geographically throughout the country.”

Victorino Adriano
Caminhos de Ferro de Moçambique

Professor Doutor Pedro Cruz
Administrador e Diretor do ISG Moçambique

Victorino Adriano
Mozambique Railways

PhD Pedro Cruz
Manager and Director of ISG Moçambique

Contabilidade, Fiscalidade e Auditoria
Accounting, Taxation and Audit

Formações Corporativas BSL
BSL Corporate Training

Formações Desenvolvimento NgGO
NgGo Training Courses on Development

Gestão de Projetos de Desenvolvimento 
Sustentável
Management of Sustainable Development Projects

Gestão de Empresas
Business Management

Gestão de Projetos
Project Management

Licenciatura (pós-laboral)

B.Hons Degree (evening classes)

Formações

Training courses

Pós-Graduações/MBA

Postgraduate Degrees/MBA

In alignment with international certifications, the 
training covers the areas of Accounting, Taxation, 
Auditing, Business Management and Project 
Management.

Alinhada com as certificações internacionais,  
a oferta formativa centra-se nas áreas de 
Contabilidade, Fiscalidade, Auditoria, Gestão de 
Empresas e Gestão de Projetos.

Oferta 
Educativa
Courses  
on offer
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Número de parcerias 
e protocolos

Number of partnerships 
and cooperation 

agreements

14

Percentagem 
de alunos com 

ligação ao mercado 
de trabalho

Percentage of students 
integrated in the job 

market

99%

Números  
de alunos formados  

(desde 2014)
Number of graduated 
students (since 2014)

218
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Instituto 
Superior 
de Gestão e 
Administração 
Pública 
Guiné-Bissau

ISG GB (Instituto Superior de Gestão e Administração 
Pública) is guided by the key concepts of hard work 
and commitment. These principles are based on the 
relevant culture of this institution and are also the result 
of the networks and relationships established and of 
the flow of knowledge ISG and its lecturers are involved 
in and which play a major role in the range of products 
offered to the community in two modalities: Degrees 
and Corporate Training (executives and companies).

In addition to these aspects steering the operations 
of this institute, the development of relations with 
society and the market is part of its tradition and culture 
and, naturally, of its strategy. This happens thanks to 
the issues covered in curricular works or also through 
assorted initiatives with impact abroad – congresses, 
seminars –, or, also, by investigation and research 
projects linked to public interest.

This Educational Project is also part of a logic of 
international alignment as regards designation and in 
light of the core values of the scientific areas covered.

Under the Higher Education Act, ISG was licensed to 
start operating on the 12th of March 2019.

O ISG GB, Instituto Superior de Gestão e 
Administração Pública orienta-se pelos conceitos-
-chave de trabalho e exigência. Estes princípios, de 
algum modo determinados pela cultura acumulada 
na instituição e fruto também das redes e relaciona-
mento e circulação de conhecimento da qual o ISG e 
os seus docentes fazem parte, orientam os produ-
tos a oferecer à comunidade em duas modalidades: 
Licenciaturas e Formação Corporativa (executivos 
e empresas).

Além destes aspetos da lógica de funcionamento do 
instituto, faz parte da sua tradição e cultura e, natu-
ralmente, da sua estratégia, o desenvolvimento de 
relações com a sociedade e com o mercado. Isto acon-
tece, quer pela via dos temas dos trabalhos curricula-
res, quer, igualmente, por via de iniciativas diversas 
com impacto no exterior – congressos, seminários –, 
quer, ainda, por projetos de investigação e pesquisa 
ligados a lógicas de interesse público.

Este Projecto Educativo insere-se, ainda, numa 
lógica de alinhamento internacional, tanto ao nível 
da designação, quanto dos valores de base das áreas 
científicas nele inseridas.

Ao abrigo da Lei do Ensino Superior, o ISG foi licenciado 
para iniciar funcionamento no dia 12 de Março de 2019.
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Porquê?
Why?

-  1  -
Referência e competência na formação

Reference and competence in training

-  2  -
Cursos orientados para o mercado de trabalho

Courses targeted to the labour market

-  3  -
Compromisso e responsabilidade social com a comunidade

Commitment and social responsibility with the community

-  4  -
Adaptado às exigências do mercado

Adapted to the market demands

-  5  -
Aposta na capacitação permanente dos docentes

Bet on the permanent empowerment of lecturers

-  6 -
Docentes e equipa académica dinâmicos e distintos

Dynamic and distinguishing lecturers and academic team



“Num período muito particular na história do 
nosso país, especialmente a nível da situação 
sociopolítica, que influencia em larga escala 
os indicadores da performance desejada nas 
áreas sociais, concretamente na Educação. 
Não obstante, o Grupo ENSINUS, uma insti-
tuição pioneira na área da Educação, quer 
no Ensino Superior Científico-Humanístico, 
quer no Ensino da Formação Profissional, em 
Portugal e em alguns países da Comunidade 
da Língua Oficial Portuguesa (CPLP), assume 
o desafio de partici-
par no melhoramento 
dos indicadores nesse 
sector, através da sua 
instalação no país. 
Com a nossa chegada 
(Instituto Superior 
de Gestão – ISG) à 
Guiné-Bissau, insta-
lado num ambiente 
bastante colabora-
tivo, que combina o 
pensamento ilimitado 
e as formas através das 
quais podemos combi-
nar a riqueza teórica 
e a sua aplicabilidade 
no mundo real e que 
constitui e consti-
tuirá o objetivo primordial da nossa escola 
e o comprometimento dos nossos alunos 
no seu dia a dia. Com vista a proporcionar 
o empoderamento das pessoas, um instru-
mento essencial para as respetivas melho-
rias, com base no rigor e na qualidade que 
são sobejamente reconhecidos. Acreditamos 
que o empoderamento da pessoa se faz atra-
vés da Educação. Razão pela qual, a olhamos 
de uma forma holística e entendemos que o 
aluno está e manter-se-á no centro do nosso 
Projeto Educativo!”

“We live a very particular period in the history 
of our country, especially in terms of the socio-
political situation, which largely influences the 
indicators of desired performance in social 
areas, specifically in Education. Nevertheless, 
the ENSINUS Group, a pioneering institution 
in the field of Education, both in Scientific-
Humanistic Higher Education and in 
Vocational Training Education, in Portugal 
and in some countries of the Community 
of Portuguese Speaking Countries (CPLP), 

takes on the challenge 
of participating in 
t h e  i m p r o v e m e n t 
of indicators in this 
sector, through its 
establishment in the 
country. Upon our 
arrival (ISG) in Guinea-
Bissau, we set up a 
ver y col laborative 
environment, which 
combines unlimited 
thinking and the 
means through which 
we can combine the 
theoretical richness 
and its applicability 
in the real world and 
which constitutes and 

are the primary objective of our school and the 
commitment of our students in their daily lives. 
With a view to empowering people, an essential 
instrument for the respective improvements, 
based on the widely acknowledged rigor and 
quality. We believe that the empowerment 
of people can be done through Education. 
That’s why we look at it in a holistic way and we 
understand that the student is and will remain 
at the heart of our Educational Project!”

Dr. Martilene dos Santos
Administrador-Delegado do ISG 

Guiné-Bissau

Deputy Director of ISG GB

Oferta 
Educativa
Courses  
on offer

The Guinea-Bissau Instituto Superior de Gestão e 
Administração offers a wide range of training and 
is mindful of the evolution of market trends. At ISG, 
management teaching takes into account key factors 
of a professional nature, integrating knowledge with 
practice, and rigor with relevance, reflecting the 
complex challenges that managers face in their daily 
lives. Focuses its operations on a closer approach to the 
business environment, namely through partnerships 
with national companies with a large market base.

O Instituto Superior de Gestão e Administração 
Guiné-Bissau tem vindo a disponibilizar uma vasta 
oferta formativa e é sensível à evolução e às 
tendências do mercado. No ISG | Instituto Superior 
de Gestão e Administração Pública, a educação 
para a gestão tem em conta fatores-chave de índole 
profissionalizante, integrando o conhecimento com 
a prática, e o rigor com a relevância, refletindo os 
desafios complexos que se colocam aos gestores 
no seu dia a dia. Centra a sua atividade numa maior 
aproximação ao meio empresarial, nomeadamente 
através de parcerias com empresas nacionais com 
larga base de implantação no mercado.

Contabilidade, Fiscalidade e Auditoria
Accounting, Taxation and Auditing

Administração Pública
Public Administration

Gestão de Empresas
Business Management

Gestão de Recursos Humanos
Human Resource Management

Gestão do Desporto
Sports Management

Economia e Gestão do Turismo
Economy and Tourism Management

Gestão Financeira
Financial Management

Análise de Projetos de Investimento
Analysis of Investment Projects

Auditoria e Controlo Interno
Audit and Internal Control

Gestão de Projetos
Project Management

Gestão e Desenvolvimento de Carreiras
Career Management and Development

Liderança
Leadership

Formação Inicial de Formadores
Initial Trainers Training

Licenciaturas

Degrees

Formação para Empresas e Executivos

Training for Companies and Executives
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“O ISG é uma instituição superior que dinamiza 
e cria conceitos de disrupção na forma de adminis-
tração do conhecimento científico, formando, assim, 
homens conscientes, cívicos e úteis para a sociedade 
global. Aliás, os próprios conceitos da mudança, do 
desenvolvimento sustentável e humanização das 
culturas têm raiz na essência da Educação. A Educação 
é a chave no processo de desenvolvimento.

O ISG GB, como a primeira business school na Guiné 
-Bissau, traduz-se na confiança e na certeza do Grupo 
ENSINUS em expandir o saber e o know-how à socie-
dade guineense. Nesta ideia, o ISG GB representa um 
espaço de garantia e da excelência na formação cien-
tífica e académica do homem guineense. 

Fazer parte deste distinto projeto, um impulsionador 
de novos paradigmas de construção de bem-estar 
social, constitui para toda a nossa comunidade educa-
tiva um enorme orgulho e privilégio. Temos a certeza 
de estar a deixar marcas vitais para a edificação da 
sociedade guineense.”

“ISG is a higher school developing and creating 
concepts of disruption through the imparting of 
scientific knowledge, thus preparing conscientious, 
civic and useful men for the global society. In fact, the 
very concepts of change, sustainable development and 
humanization of cultures are rooted in the essence of 
Education. Education is key in the development process.

ISG GB, as the first business school in Guinea-Bissau, 
translates into the confidence and certainty of the 
ENSINUS Group in expanding knowledge and know-how 
to Guinean society. In light of the above, ISG GB thus 
ensure excellence in scientific and academic training.

To be part of this distinguished project, a driver of new 
paradigms of building social well-being is for our entire 
educational community a huge source of pride and a 
privilege. We are certain we are leaving vital marks for 
the edification of the Guinean society.”

“Chamo-me Tenem Seide, sou aluna do terceiro 
ano do curso de Gestão de Recursos Humanos, no ISG, 
1.ª Business School na Guiné-Bissau.

Sinto-me motivada a estudar neste estabelecimento 
de ensino, porque é uma escola de qualidade e com 
professores qualificados, com muita experiência e 
conhecimentos científicos.

Outro ponto positivo é o facto de o instituto ter 
um ambiente agradável, fácil para se enquadrar e 
também um atendimento personalizado. Eu sei que 
o futuro começa aqui!”

“My name is Tenem Seide, I am a student of the third 
year of the Human Resources Management course at 
ISG, the 1st Business School in Guinea-Bissau.

I feel motivated to study at this teaching establishment 
because it is a quality school and with qualified teachers 
with a lot of experience and scientific knowledge.

Another positive aspect is the pleasant atmosphere of 
this school, easy to fit in and also a personalized service. 
I know that the future starts here!”

Dr. Edmilson Alvarenga
Diretor do ISG Guiné-Bissau

Tenem Seide
Aluna do Curso de Gestão e Recursos Humanos 

Dr. Edmilson Alvarenga
Director of ISG GB

Tenem Seide
Student of the Management  

and Human Resources Course

Número de alunos
Number of students

+1
40

Parceiros
Partners

+10

O reconhecimento do mérito 
deste projeto resulta da 
congregação de sinergias 
entre os alunos e o corpo 
docente, adequando os 
cursos a desenvolver e capaci-
tando de competências, valo-
res e talentos, que permitam 
garantir uma escola global, 
inclusiva, com programas e 
projetos inovadores.
As parcerias nacionais e inter-
nacionais com uma forte liga-
ção ao mundo empresarial 
e aos stakeholders do setor, 
são a chave diferenciadora da 
implementação e sucesso do 
ISG Bissau.

The acknowledgement of the 
merit of this project is the 
result of synergies gathered 
between students and the 
teaching staff, adapting the 
courses to be implemented 
and providing skills, values 
and talents, thus ensuring a 
global, inclusive school, with 
innovative programmes and 
projects.
National and international 
partnerships with a 
strong connection to the 
business world and industry 
stakeholders, are the key 
differentiating factor for the 
implementation and success of 
ISG Bissau.
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Quem está 
connosco
Who’s with us Some of the organisations we have partnerships and 

protocols with.

Algumas das identidades com as quais estabelece-
mos parcerias e protocolos.
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Maputo, Moçambique
Maputo, Mozambique

Bissau, Guiné-Bissau
Bissau, Guinea-Bissau

Lisboa, Portugal
Lisbon, Portugal

Porto, Portugal
Oporto, Portugal

Onde 
estamos
Find us



Contactos
Contacts

Assessoria à Administração 
Board Advisers

Dra. Manuela Gomes

manuela.gomes@ensinus.pt

Direção de Comunicação 
Communication Department

Dra. Rita Reis

rita.reis@ensinus.pt

Direção de Informática e Sistemas de Informação 
Department of Computer and Information Systems

Dr. Marco Jorge

marco.jorge@ensinus.pt

Direção de Relações Internacionais | Global Office 
International Relations Department | Global Office

Dra. Marta de Almeida Santos

marta.santos@ensinus.pt

Direção de Relações Públicas 
Public Relations Department

Dra. Alexandra de Brito Caetano 

alexandra.caetano@ensinus.pt

ADMINISTRAÇÃO | DIREÇÕES E SERVIÇOS CENTRAIS

ADMINISTRATION | CENTRAL SERVICES DEPARTMENT

Av. Marechal Craveiro Lopes, n.º 2

1700-284 Lisboa (Campo Grande) | Portugal

+351 217 513 700 
informacoes@ensinus.pt

Direção Financeira 
Financial Department

Dra. Sofia Ferreira

sofia.ferreira@ensinus.pt

Direção Jurídica 
Legal Department

Dr. Manuel Reis

manuel.reis@ensinus.pt

Assessor da Administração para a Investigação  
e Extensão Académica 
Board Advisor for Research and Educational 
Outreach

Dr. David Ruah

david.ruah@ensinus.pt

Assessora da Administração para o Projeto 
Autonomia e Flexibilidade Curricular 
Board Advisor for the Curricular Autonomy and 
Flexibility Project

Dra. Catarina Esménio

catarina.esmenio@ensinus.pt

ENSINUS I – 
Empreendimentos Educativos, 
S.A.

Estrada de Benfica, n.º 628 

1500-108 Lisboa | Portugal 

+351 217 513 700

CA | Colégio de Alfragide

Rua Ribeiro de Vasconcelos, n.º 18 

2610-169 Amadora | Portugal

+351 214 715 795 

colegioalfragide@colegioalfragide.

edu.pt

EMP | Externato Marquês  
de Pombal

Largo do Leão, n.º 9 

1000-188,  Lisboa | Portugal

+351 218 154 221 

secretaria.emp@eep.ensinus.pt

EAC | Externato Álvares 
Cabral

Estrada de Benfica, n.º 628 

1500-108 Lisboa | Portugal

+351 217 609 287 

externatoalvarescabral@ensinus.pt

INETE | Instituto  
de Educação Técnica

Rua Alexandre Braga, n.º 25 

1150-003 Lisboa | Portugal

+351 213 110 990 

rumo@inete.pt

ECL | Escola de Comércio  
de Lisboa 

Rua Vice-Almirante Augusto Castro 

Guedes, n.º 51 

1800-341 Lisboa | Portugal

+351 218 540 240 

geral@escolacomerciolisboa.pt

ECP | Escola de Comércio  
do Porto

Rua do Rosário, n.º 174-176 

4050-521 Porto | Portugal

+351 222 071 530 

geral@ecp.edu.pt

IEG | Instituto Educação  
e Gestão

Av. Mao Tse Tung, n.º 1137-1159 

Maputo | Moçambique

+258 823 014 919 

ieg.sdg@gmail.com

EPET | Escola Profissional  
de Estudos Técnicos

Estrada de Benfica, n.º 628 

1500-108 Lisboa | Portugal

+351 217 609 287 

epet@epet.pt

EPAR | Escola Profissional 
Almirante Reis

Largo do Leão, n.º 9 

1000-188, Lisboa | Portugal

+351 217 647 606 

info@epar.pt

IPT | Instituto das Profissões 
e Tecnologias

Bairro da Ajuda, 2.ª Fase 

Bissau | Guiné-Bissau

+245 956 128 914 

info@ipt.gw

ISG | Instituto Superior  
de Gestão

2.º Ciclo | Pós-Graduações, 
Mestrados e Formação Executiva 
– Pólo Campo Grande

Av. Marechal Craveiro Lopes, n.º 2  

1700-284 Lisboa | Portugal

+351 217 513 700 

mestrados@isg.pt

posgraduacoes@isg.pt

formacaoexecutivos@isg.pt

1.º Ciclo | Licenciaturas – Pólo 
Benfica

Rua Professor Reinaldo dos Santos, 

n.º 46-46B 

1500-552 Lisboa | Portugal

+351 217 513 700 

informacoes@isg.pt 

servicosacademicos@isg.pt

ISG Maputo | Instituto 
Superior de Gestão, 
Administração e Educação

Av. Mao Tse Tung, n.º 1137-1159 

Maputo | Moçambique 

+258 213 036 89  

+258 823 014 919 

+258 851 231 232 

info@isg.ac.mz

ISG Bissau | Instituto 
Superior de Gestão e 
Administração Pública

Bairro da Ajuda, 2.ª Fase 

Bissau | Guiné-Bissau 

+245 956 128 914 

info@isg.gw
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