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“Saber não ocupa lugar”, e lutar pelo teu lugar no 
mundo é algo que só tu podes fazer!

O futuro é uma incógnita, mas é também uma 
página em branco que só tu decides o que lá 
queres escrever! Mas..., e se não souberes o que 
queres? Para tomares as melhores decisões, 
tens de conhecer o maior número de opções, e 
perceber qual é a opção que foi mesmo feita à tua 
medida. Aquela que te fará sentir realizad@, feliz 
e confiante sobre o futuro! Nesta edição poderás 
saber (quase) tudo sobre o Ensino Profissional, 
e perceber como é que esta via de ensino poderá 
ser uma oportunidade única de investires na tua 
formação e... prego a fundo rumo ao mercado de 
trabalho!

Ou ao ensino superior, se estás a terminar 
o ensino secundário, já consegues sentir o 
cheirinho da Faculdade a aproximar-se, não é? 
Nada temas! Queremos descomplicar esta fase 
e, por isso, reunimos dez dicas para evitares 
cometer erros de principiante. 

Será que estás preparad@ para escolher a tua 
carreira? O influencer Luís Duarte de Sousa deixa-
-te a sua opinião e alguns conselhos para não te 
sentires tão perdid@ nesta fase! 

E adivinha quem é que escreveu e reescreveu 
o seu futuro várias vezes? Rui Maria Pêgo! 
Conversámos com ele sobre as suas escolhas 
profissionais, escolares, e ainda tivemos tempo 
para algumas perguntas rápidas e bem divertidas.

E sabes o que é também divertido? Ter uma 
alimentação equilibrada e chegares ao verão (que 
se aproxima a passos largos) super saudável! 
A nutricionista Tatiana Prata diz-te quais os 
alimentos que são os teus melhores amigos para 
manteres um corpo e mente sãos. 

Por falar em mente... é mesmo aí que começa 
o nosso bem-estar! E há quem tenha escolhido 
como missão de vida o bem-estar dos outros. 
Filipa Dias é terapeuta de psicomotricidade 
e mestre em reabilitação neuropsicológica e 
estimulação cognitiva, conta-nos tudo sobre os 
seus projetos.

Lembra-te! Se não sabes para onde queres ir, está 
tudo bem, mas para descobrires, informa-te bem, 
lê muito e descobre a tua vocação... quem sabe 
nesta edição!

Rita Coelho

Passatempos
Consulta todos os passatempos na página 
de Instagram da Mais Educativa 
(@mais_educativa). Informação disponibilizada 
pelo Departamento Comercial. 
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4 > formação profissional

O Ensino Profissional 
tem um forte contributo 
na formação dos jovens 

e é uma oportunidade 
que pode abrir portas 

noutros países. Teresa 
Damásio, Professora 
e Administradora do 
Grupo ENSINUS, foi 

nomeada Embaixadora 
Portuguesa da Semana 

Europeia da Formação 
Profissional em 2019 

e 2020 e explica-te 
como é que o Ensino 

Profissional pode ser 
uma oportunidade 

única de investires na 
tua formação.

É crescente 
o número de 
jovens que 
terminam o 
9º ano e vão 
diretamente 
para o Ensino 
Profissional.

Profa. Dra. Teresa Damásio

Ao longo dos anos, como descreve e 
qualifica a evolução da procura por 
cursos profissionais e o número de 
formandos da Formação Profissional?
Tem sido crescente, não só a procura 
como a oferta, o Catálogo Nacional 
das Qualificações é hoje bastante 
amplo. É importante termos presente 
que a Formação Profissional surge 
da necessidade do empregador ter 
um trabalhador qualificado, portanto 
é imperioso que se mantenha de 
forma permanente, a ligação entre 
empregador, Escola Profissional 
e a ANQEP (Agência Nacional 
para a Qualificação e o Ensino 
Profissional), para que a oferta esteja 
permanentemente em adequação 
às novas realidades laborais. Uma 
das coisas que a pandemia nos veio 
mostrar, é que há um conjunto muito 
mais vasto de profissões, do que as 
contempladas neste catálogo, há vida 
para além da pandemia e o Catálogo 
Nacional das Qualificações não prevê 
isso, não estava preparado para o que 
aconteceu e não soube dar a resposta. 
Há muitas profissões e áreas, como 
por exemplo, o comércio digital, que 
demonstram a necessidade urgente 
de atualização deste catálogo por 
parte da ANQEP. Eu creio que a 
procura tenderá sempre a crescer.

Socialmente, sente que tem existido 
este reconhecimento e valorização 
do Ensino Profissional?
Eu creio que sim, cada vez mais. 
Mas, para deixar de existir totalmente 
a desconsideração ou preconceito 
face a quem opta por esta via de 
ensino, é necessário introduzir um 
elemento muito importante nas 
escolas: o orientador profissional, 
os psicólogos. É no 9º ano de 
escolaridade que os alunos têm 
normalmente o primeiro contacto com 
estes profissionais, pessoalmente, 
acho que deveria começar mais cedo. 
Estes orientadores têm de estar bem 
elucidados para compreenderem 
e transmitirem aos alunos que 
é indiferente que optem pelo 
Ensino Profissional ou Científico-
-Humanístico, é sim, importante 
que todas as opções lhes sejam 
apresentadas, para que escolham o 
percurso que mais se adequa aos seus 
interesses e necessidades.

Foi nomeada Embaixadora 
Portuguesa da Semana Europeia 
da Formação Profissional em 
2019 e 2020. Como posiciona a 
Formação Profissional em Portugal 
comparativamente a outros Estados-
-membro da União Europeia?
Em relação especificamente à 
Formação Profissional, há ainda um 
longo caminho a percorrer. 
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A arquitetura legal do sistema 
do código de trabalho deve ser 
aperfeiçoada, e no domínio do 
Ministério do Trabalho e da 
Segurança Social, têm de ser 
desenvolvidos e ampliados os 
programas já existentes, de forma 
a dar mais benefícios às empresas 
que vão mais além do que o mínimo 
legal que está previsto e instituído no 
Código do Trabalho. Sabemos que a 
ACT (Autoridade para as Condições 
do Trabalho), na sua ação inspetiva, 
tem outras prioridades para além 
da confirmação da realização desta 
Formação Profissional dentro das 
empresas, mas por outro lado, as 
Associações Empresariais têm este 
tema como uma das suas prioridades. 
Eu diria que há um caminho longo 
ainda a percorrer.
Relativamente ao Ensino Profissional, 
estamos bem face aos restantes 
países da União Europeia.

No âmbito do Ensino Profissional em 
Portugal, existem oportunidades 
de mobilidade europeia. Em 
que contexto surgem essas 
oportunidades e quais são as mais 
valias para os alunos/formandos 
ao terem uma experiência além- 
-fronteiras?
Mais uma vez, o Ensino Profissional 
surpreende. Se virmos com atenção 
as escolas que participam no 
programa Erasmus + e antigamente 
no Erasmus, existem muitas 
escolas profissionais a participar, 
e participam nos programas de 
mobilidade e programas de estágio, 
regra geral, participam em todas as 
valências. Hoje há muitas escolas 
profissionais no programa Ação-Chave 
1 (KA1), mobilidade tradicional, e 
também no Ação-Chave 2 (KA2) com 
parcerias estratégicas, ou seja, há 
muita preocupação por trabalhar a 
questão da investigação, ter práticas 
pedagógicas comuns e haver esta 
partilha. Este, julgo eu, é o resultado 
a nível europeu, de existir uma 
associação muito forte de escolas 
profissionais. Nesse sentido, serão 
um número muito residual de escolas 
que não participam no programa 
Erasmus +, por isso, sem dúvida 
que as mais-valias são incontáveis e 
reconhecidas por todos.

Sente que há um fosso entre os 
Cursos Científico-Humanísticos e os 
Cursos Profissionais?
Sim, e não deveria haver. Essa é uma 

das grandes críticas que a OCDE faz 
ao nosso sistema educativo. Os dois 
deveriam trabalhar de forma cruzada, 
o aluno do Científico-Humanístico 
deveria ir ao ensino profissional e 
vice-versa. Os percursos deveriam 
ser cruzados e não alternativos. 
Neste aspeto, é responsabilidade 
do Governo criar o quadro legal 
que permita este cruzamento. Está 
escrito na OCDE, e em vários outros 
organismos internacionais, que esta 
situação deve acontecer em todos os 
Estados-Membros e, em Portugal isto 
não acontece porque ainda não está 
previsto na lei.

Durante a Formação Profissional, 
quais as competências humanas, 
sociais e profissionais, que os 
alunos/formandos adquirem e 
que tornam esta, uma experiência 
enriquecedora e, uma mais valia?
O facto de se trabalhar maioritaria-
mente em projeto, promove 
que o aluno/formando trabalhe 
automaticamente em equipa desde o 
1º ano, ou seja, obriga-o a estabelecer 
ligações interpessoais. Nos cursos 
Científico-Humanísticos, atualmente e 
depois do Processo de Bolonha, esta 
é uma competência que também já é 
trabalhada, nomeadamente depois 
da criação de projetos de Autonomia 
e Flexibilidade Curricular, contudo era 
algo que não existia até então, mas foi 
consolidado.
Por outro lado, o Ensino Profissional é 
construído à volta do aluno, ele passa 
a sua formação a construir a sua PAP 

“Há muitas 
profissões e áreas, 
como por exemplo, 
o comércio digital, 
que demonstram 

a necessidade 
urgente de 

atualização deste 
catálogo por parte 

da ANQEP.”

(Prova de Aptidão Profissional) que 
se realiza no final do 3º ano, sempre 
com o apoio do seu orientador. Nos 
estágios que realiza ao longo da 
sua formação, é acompanhado pelo 
orientador da empresa, onde realiza 
o estágio, e tem ainda o apoio do 
orientador da escola que frequenta. 
Desenvolve também, os seus estágios 
dentro das empresas, em contacto 
com um ambiente profissional e as 
pessoas que trabalham na empresa. 
O contacto que estes jovens têm, com 
tantas pessoas, e nos mais diferentes 
meios, torna-os pessoas mais 
enriquecidas e mais preparadas para 
enfrentar o mundo profissional.
É devido a todo este enriquecimento 
pessoal e profissional que a OCDE 
e a UNESCO, estabeleceram que 
os alunos dos Cursos Científico- 
-Humanísticos têm, obrigatoriamente, 
de ter uma experiência nos Cursos 
Profissionais. O que acontece hoje 
em dia é que existe um enorme 
fosso, entre o aluno que chega ao 
Ensino Superior por via dos Cursos 
Profissionais, comparativamente aos 
restantes. 
Um aluno do Ensino Profissional está 
mais orientado e capacitado para 
apresentar um trabalho, desenvolver 
um projeto, elaborar um relatório, são 
desenvolvidas competências mais 
práticas e que serão úteis ao longo da 
sua vida.

Podes ler a entrevista completa 
no site maiseducativa.com
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A oferta formativa disponível em Portugal é 
muito vasta e está em constante alteração. 

São muitos os cursos pelos quais podes 
optar, e são inúmeras as vantagens em 

frequentar a formação do Instituto do Emprego 
e Formação Profissional (IEFP). António Leite, 
Vice-Presidente do IEFP, I.P., explica-te como 

funciona este nível de formação e muito mais!

O IEFP tem uma vasta oferta de cursos 
de formação. Tem vindo a modificar-se 
ao longo do tempo? Como é definida? 
O IEFP, enquanto serviço público de 
emprego e de formação, há muitas 
décadas que assume a liderança na 
organização e oferta de formação 
profissional no nosso país. É um 
trabalho essencial, assente na 
qualidade, no conhecimento e na 
experiência desenvolvida ao longo 
de muitos anos,  e isso reflete-se nos 
trajetos que as pessoas conseguem 
realizar após terminarem a sua 
formação.
A definição da oferta formativa 
disponibilizada pela rede de Centros 
de Emprego e Formação Profissional 
do IEFP, I.P. tem em conta uma grande 
diversidade de fatores, como por 
exemplo:
• Ter como referência as áreas 
de educação e formação/
saídas profissionais prioritárias 
estabelecidas e divulgadas no portal 
do IEFP (https://www.iefp.pt/areas-e-
saidas-profissionais-prioritarias);
• Considerar o SANQ (Sistema de 
Antecipação de Necessidades de 
Qualificações) como um instrumento 
indicativo de áreas e saídas 
profissionais prioritárias para a rede 
de educação e formação; 

• Ter em consideração os diagnósticos 
de necessidades de formação de 
âmbito regional; 
• Privilegiar a formação com base nos 
referenciais disponíveis no Catálogo 
Nacional de Qualificações (CNQ);
• Ter em consideração as 
características do ficheiro de 
desempregados inscritos nos Centros 
de Emprego e Formação Profissional 
(CEFP) e nos Centros de Emprego (CE) 
da área de abrangência;
• Considerar como prioritárias 
as áreas e saídas profissionais 
associadas:
• À promoção de uma economia 
“verde” e inteligente e ao 
desenvolvimento sustentável;
• Ao desenvolvimento de 
competências Digitais;
• Ao reforço do apoio à saúde e aos 
idosos.
 
O IEFP tem uma oferta de cursos 
de formação que abrange todo 
o território nacional. Esta oferta 
varia de acordo com a localização 
geográfica, de forma a adaptar-se às 
necessidades do mercado das várias 
regiões? 
Neste quadro, importa destacar o 
papel fundamental das empresas na 
identificação das necessidades de 

qualificações e na indicação das áreas 
e saídas profissionais prioritárias para 
a oferta formativa. 
O IEFP tem vindo a apostar na estreita 
colaboração entre a sua rede de 
Centros de Emprego e Formação 
Profissional e as empresas locais e 
regionais, contribuindo, desta forma, 
para o ajustamento da formação 
às necessidades do mercado de 
trabalho, e facilitando a integração 
profissional dos jovens e adultos 
qualificados.
Sendo a oferta formativa do IEFP de 
âmbito nacional, esta procura refletir 
todas as especificidades regionais.

Qual é a diferença entre os Cursos 
de Aprendizagem e os Cursos de 
Especialização Tecnológica e em que 
consistem?  
Os cursos de Aprendizagem 
constituem uma resposta de 
qualificação profissional dirigida a 
jovens com idade inferior a 25 anos, 
privilegiando a sua inserção no 
mercado de trabalho e permitindo 
o prosseguimento para estudos 
superiores.
Um formando que opte por um Curso 
de Aprendizagem, terá uma oferta 
de formação profissional inicial em 
regime de alternância entre o centro 

O que deves saber antes 
de tomar uma decisão

Cursos de Formação:

6 > formação profissional
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de formação/entidade formadora e 
a empresa, onde decorre a formação 
prática em contexto de trabalho (FPCT). 
Estes cursos têm uma duração entre 
as 2800 horas e as 3700 horas, o 
que equivale a cerca de dois anos e 
meio de formação, sendo que a FPCT 
corresponde no mínimo a 40 % do 
percurso de formação, dando conta do 
carácter eminentemente prático desta 
oferta formativa. 
A oferta formativa é baseada nos 
referenciais do Catálogo Nacional 
de Qualificações, e a conclusão 
com aproveitamento permite a 
obtenção de uma dupla certificação: 
a certificação escolar com a obtenção 
do 12.º ano de escolaridade e a 
certificação profissional com a 
obtenção do Nível 4 de qualificação 
profissional do Quadro Nacional de 
Qualificações.
Os Cursos de Especialização 
Tecnológica (CET) são formações 
pós-secundário, não superior, que 
visam aprofundar conhecimentos 
científicos e tecnológicos numa 
determinada área de formação, 
adquirir ou reforçar competências 
para o exercício profissional 
qualificado, de forma geralmente 
autónoma, ou independente, com 
responsabilidades de conceção e/ou 
de gestão, permitindo igualmente o 
prosseguimento de estudos de nível 
superior.
Trata-se de uma formação técnica de 
alto nível, que confere a atribuição 
de um diploma de especialização 
tecnológica (DET) e uma qualificação 
profissional de nível 5 do Quadro 
Nacional de Qualificações.
Estes cursos têm uma duração de 
cerca de ano e meio (1200 a 1560 
horas) e visam a qualificação de 
quadros médios, que respondam à 
oferta do mercado de trabalho, cada 
vez mais mutável e exigente.
Realça-se o facto de, no final da 
formação tecnológica, os formandos 

serem colocados em empresas ou 
outras entidades empregadoras, 
selecionadas para o efeito, onde 
desenvolvem a componente de 
formação em contexto de trabalho, 
que assume a forma de estágio, 
durante um período de 360 a 720 
horas, potenciando assim, em muitos 
casos, a sua integração futura nessas 
empresas, o que sem dúvida, é uma 
mais valia para esta tipologia de 
cursos.
Estas duas ofertas de formação, 
que são de níveis de qualificação 
diferentes e que se destinam a 
públicos com diferentes níveis 
de habilitação, permitem o 
prosseguimento de estudos para 
o ensino superior, e qualificam 
profissionais para acesso ao mercado 
de trabalho.
 
Quais as certificações que cada curso 
confere? 
Os Cursos de Aprendizagem 
constituem uma modalidade de 
formação de dupla certificação, 
escolar e profissional, conferindo 
simultaneamente uma habilitação 
escolar de nível secundário (12.º ano 
de escolaridade) e uma qualificação 
profissional de nível 4 do Quadro 
Nacional de Qualificações.
Os CET são cursos de formação 
pós-secundária não superior, que 
conferem o Nível 5 de qualificação 
e Diploma de Especialização 
Tecnológica.
No caso dos CET, os indivíduos que 
não tenham o 12.º ano no momento 
da entrada no curso, frequentam um 
plano de formação adicional que lhes 
confere o reconhecimento do nível 
secundário de educação.
Relativamente ao prosseguimento 
de estudos no ensino superior 
dos titulares de um Diploma de 
Especialização Tecnológica, este 
pode ser realizado através do Regime 
geral de acesso e ingresso no ensino 

superior, ou através de um concurso 
especial, regulado pelo Decreto-Lei 
n.º 113/2014, de 16 de julho, em 
estabelecimentos que reconheçam os 
créditos obtidos no CET frequentado.

Quais são os requisitos para ser 
admitido nos diferentes cursos?  
Os jovens podem ingressar em 
Cursos de Aprendizagem ou em CET, 
desde que respeitem as condições 
de acesso para cada uma destas 
modalidades de formação.
Nos Cursos de Aprendizagem as 
condições exigidas são:
• Idade inferior a 25 anos;
• 9.º ano de escolaridade ou superior, 
sem conclusão do 12.º ano.
Nos Cursos de Especialização 
Tecnológica as condições exigidas 
são:
Jovens ou adultos que tenham uma 
das seguintes habilitações:
• Ensino secundário;
• 10.º e 11.º anos completos e 
inscrição no 12.º ano;
• Qualificação profissional de nível 4 
do Quadro Nacional de Qualificações; 
• Diploma de Especialização 
Tecnológica ou de um grau de ensino 
superior e que pretendam a sua 
requalificação profissional.

Para os formandos, quais são as 
vantagens de frequentar os cursos do 
IEFP? 
A valorização dos momentos 
curriculares de formação em contexto 
de trabalho, particularmente 
presentes nestas tipologias 
formativas, traduz-se numa enorme 
vantagem, já que permite aos 
estudantes desenvolver uma relação 
de grande proximidade com o mundo 
do trabalho e com a realidade das 
empresas.
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VALORIZAÇÃO

Ensino Profissional:
UMA ESCOLHA
EM CRESCENTE

O Ensino Profissional 
possibilita aos jovens 

uma entrada mais 
direta no mercado 

de trabalho, o 
que, alheado a um 

percurso centralizado 
no aluno, tem aliciado 
um número crescente 

de jovens a optarem 
por esta via 

de ensino. 
Alexandra Figueiredo, 

Vogal do Conselho 
Diretivo da ANQEP I.P. 

esclarece todas as 
tuas questões sobre 

esta opção! 

Como considera que tem sido a 
valorização do ensino profissional 
socialmente?
Tem sido empenhada, positiva, 
crescente e motivadora de consensos. 
A par da crescente afirmação do 
ensino profissional, de forma 
consistente, tem vindo a esbater-
-se a ideia preconceituosa de que 
este ensino é um reduto dos alunos 
que não valorizam a escola ou que 
demonstram grandes dificuldades 
durante o seu percurso escolar. 
Não podemos esquecer que o ensino 
profissional permite uma resposta 
mais imediata e direta, em termos de 
empregabilidade, quanto à questão 
crítica do emprego jovem, sobretudo 
por contraponto e resposta ao 
desemprego, fruto das situações de 
crise que o país viveu recentemente. 
A grande variedade de cursos e 
a possibilidade de aliarem uma 
formação teórica a uma prática 
em contexto de trabalho, é uma 
possibilidade muito atrativa para 
um número cada vez maior de 
jovens, que assim obtêm uma dupla 
certificação (12º ano de escolaridade 
e qualificação profissional de nível 
4), preparando-os para a entrada 
no mercado de trabalho com uma 
formação adequada às necessidades 
existentes e, simultaneamente, para o 
prosseguimento de estudos no ensino 
superior, se assim o desejarem. 
A diversidade de ofertas de dupla 
certificação, em particular ao nível 
do ensino secundário (os cursos 
profissionais, os cursos artísticos 

especializados, os cursos de 
aprendizagem, os cursos de educação 
e formação, os cursos com planos 
próprios), permitem a conclusão da 
escolaridade obrigatória e a obtenção 
simultânea de uma qualificação 
de nível 4 do Quadro Nacional de 
Qualificações.
Por outro lado, a crescente valorização 
do ensino profissional tem implicado, 
da parte da Administração, escolas, 
empresas, autarquias, um trabalho 
conjunto crescente, com vista à 
construção de respostas consistentes 
e significativas, quanto às 
necessidades do mercado de trabalho 
verificadas nos diferentes territórios 
do país, e que têm eco na oferta 
de cursos/qualificações de jovens 
que, naturalmente, querem ter uma 
profissão que lhes permita construir 
as suas vidas. 

Como vê a evolução do ensino 
profissional ao longo da última 
década? 
Fazemos um balanço muito 
positivo, confirmado pela crescente 
valorização e afirmação do ensino 
profissional, como via de formação 
com identidade própria e igual valor, 
se comparado com as restantes vias 
do ensino secundário, sendo que, 
do conjunto de ofertas disponíveis, 
os cursos profissionais são a oferta 
mais significativa, concentrando 
80% dos alunos em ofertas de dupla 
certificação.
Esta evolução foi, em grande medida, 
impulsionada pela diversificação da 
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rede de escolas (públicas e privadas) 
com oferta de cursos profissionais. 
A valorização e afirmação do ensino 
profissional e em particular dos 
cursos profissionais, são visíveis 
a vários níveis, constituindo estes 
cursos a primeira opção para cada 
vez mais alunos, que pretendem 
realizar o ensino secundário, 
completando a escolaridade 
obrigatória. No ano letivo de 
2018/2019, os dados da DGEEC 
indicam que cerca de 40,8% de 
alunos do ensino secundário estavam 
matriculados em ofertas de ensino 
profissional (dupla certificação), dos 
quais 33% em cursos profissionais. 
Outro indicador desta evolução 
positiva é a idade média de ingresso 
dos alunos nos cursos profissionais, 
que baixou de, mais de 17 anos no 
ano letivo de 2012/2013 para 15 anos 
no ano letivo de 2016/2017. 

Quais são os fatores que devem 
ser ponderados pelos jovens, a fim 
de realizarem uma escolha mais 
acertada sobre o curso em que irão 
ingressar no ensino profissional?
Uma das características 
diferenciadoras do ensino profissional 
é a formação direcionada para 
o mercado de trabalho, as suas 
necessidades e a empregabilidade 
imediata, com qualidade na 
qualificação, após a conclusão da 
escolaridade obrigatória.
Existem cursos profissionais 
associados a mais de 200 
qualificações integradas no Catálogo 
Nacional de Qualificações. Quando 
um aluno escolhe um curso 
profissional, deve ter em atenção 
que este é um percurso com uma 
componente prática forte, incluindo 
uma experiência real no mercado 
de trabalho. A metodologia de 
desenvolvimento das aprendizagens 
nestes cursos é bastante flexível, 
e com uma orientação pedagógica 
baseada na concretização 
de projetos, desenvolvendo 
competências de autonomia, 
colaboração e responsabilidade, 
sendo os alunos constantemente 
desafiados para a resolução de 
problemas. Os alunos que se sentem 
menos motivados por um ensino mais 
teórico, encontram resposta nestes 
cursos. Contudo, convém sublinhar 
que os cursos profissionais são cursos 
de grande exigência, pois para além 
de terem uma maior carga horária 
semanal, comparativamente com 

os cursos científico-humanísticos, 
compreendem ainda a realização da 
formação em contexto de trabalho, 
cuja duração pode variar entre as 600 
e as 840h, e que pode assumir a forma 
de um estágio numa entidade de 
acolhimento (instituição, 
empresa, …). Também, e dado 
que conferem ao aluno uma dupla 
certificação, este tem ainda de 
realizar perante um júri, a defesa de 
uma prova final de aptidão, a Prova 
de Aptidão profissional (PAP). Esta 
prova corresponde à avaliação externa 
destes cursos. 

de objetivos abrangentes, e as 
configurações ou reconfigurações 
que possam ter. A política nacional, 
e a política de ensino profissional, 
está, obviamente, alinhada com a 
construção europeia, que é também a 
recuperação e reestruturação do país 
em resposta aos contextos de crise 
que temos vivido. 
Através do Sistema de Antecipação 
de Necessidades de Qualificações 
(SANQ), os jovens e os adultos 
poderão verificar quais são as 
qualificações com maior relevância 
na Comunidade Intermunicipal/
Área Metropolitana da sua área de 
residência.
O SANQ, instrumento coordenado 
pela ANQEP, assenta num conjunto de 
instrumentos metodológicos - quer 
quantitativos, quer qualitativos - 
que de forma combinada permitem 
uma leitura prospetiva da evolução 
do emprego e das necessidades 
de qualificações e se relacionam 
com a própria dinâmica de oferta 
de educação e formação. A partir 
da definição de diagnósticos de 
necessidades de qualificações, 
o SANQ permite a identificação 
de áreas e saídas profissionais 
prioritárias à escala regional (NUT II) 
e sub-regional (NUT III), e sustenta 
o processo de planeamento da rede 
de ofertas de educação e formação. 
A participação das CIM e das AM no 
aprofundamento regional (NUT III) 
do diagnóstico de necessidades de 
qualificação e na concertação local 
da rede de ofertas é um elemento 
fundamental na aplicação do SANQ 
e na estratégia de planeamento das 
ofertas de dupla certificação. É este 
elemento que confere ao modelo do 
SANQ um grau de especificidade e de 
reatividade considerável na resposta 
às dinâmicas regionais do mercado 
de trabalho e da economia e um 
espaço de capacitação progressiva 
dos atores locais na apropriação dos 
seus resultados.
Desde o lançamento do SANQ que o 
aumento da participação das CIM e 
AM tem sido evidente: atualmente, 20 
CIM/AM (num total de 23) participam 
na construção do SANQ, sendo que no 
ano do lançamento do SANQ (2015) 
apenas quatro CIM/AM o fizeram. 

A par da crescente 
afirmação do ensino 
profissional, de 
forma consistente, 
tem vindo a 
esbater-se a ideia 
preconceituosa de 
que este ensino é um 
reduto dos alunos 
que não valorizam 
a escola ou que 
demonstram grandes 
dificuldades durante 
o seu percurso 
escolar. 
Uma das características 
diferenciadoras do ensino 
profissional é a formação direcionada 
para o mercado de trabalho e as 
suas necessidades. Como é que os 
jovens podem saber se o curso que 
escolheram terá empregabilidade 
num futuro a longo prazo?
Como é do conhecimento geral, e 
pelo que temos vivido na última 
década, vivemos e viveremos num 
contexto de incerteza, pelo que a 
longo prazo é um termo relativo, que 
requer atenção e acompanhamento 
a curto e médio prazo, de modo a 
acompanhar a evolução contextual, 
sem perder o enquadramento 

Podes ler a entrevista completa 
no site maiseducativa.com
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Helder Santos
Escola Profissional da Campanhã

Como é que começou o teu percurso na 
Escola Profissional de Campanhã? Qual foi 
o teu curso?
O meu percurso começa de forma muito 
positiva, com uma turma excelente e na 
qual rapidamente se construiu um grupo 
de amigos, até hoje. Os professores 
que tive tinham, na sua maioria, uma 
proximidade com alunos que não se via 
nas outras escolas. Desde o início que me 
senti em casa. Quanto ao curso, no ano 
em que entrei, 1998, só existia o curso de 
Informática e Gestão, mas hoje existem 
também os cursos de CEF, Operador de 
Informática e os cursos profissionais de 
Turismo, Marketing e Multimédia. 

Sentes que o teu curso foi essencial para o 
teu desempenho profissional?
Sem dúvida que sim. Só depois de 

começar a trabalhar é que me apercebi 
da verdadeira importância que algumas 
matérias, e sobretudo, no meu caso, a PAP 
(Prova de Aptidão Profissional) tinham no 
meu dia a dia como profissional. Hoje em 
dia, o facto de existir um estágio curricular 
reforça a importância do curso. 

Voltarias a realizar o mesmo percurso 
nesta instituição ou mudarias alguma 
coisa?
Claro que sim, voltaria à escola 
Profissional de Campanhã que me formou 
e me ajudou a ingressar na vida ativa, 
pois foram anos fantásticos que ali vivi. 
O que eu mudaria, comparando com os 
meus tempos, a escola já o fez: apostar 
em estágios de valor de forma a potenciar 
a empregabilidade do curso, algo que não 
tive, mas que sei que existe atualmente.

Ricardo Farinha
Ex-aluno da Escola Profissional 

Gustave Eiffel

Eu tirei o curso de TEAC (Técnico de Electrónica Automação e Comando) 
na Escola Profissional Gustave Eiffel, o meu curso termina com um estágio 
curricular numa empresa, e apresentação da Prova de Aptidão Profissional, 
desenvolvida no decorrer do ano letivo. A empresa na qual eu fiz o meu 
estágio, já tinha entrado em contacto comigo, com uma proposta de trabalho, 
mas eu queria prosseguir os estudos e ir para a faculdade - algo que eu não 
queria antes de fazer este curso - como não consegui entrar logo, aproveitei 
para fazer um gap year enquanto me preparo para entrar no próximo ano 
letivo. 

Hoje já existem várias formas de entrar para a faculdade, como vagas 
específicas para cursos profissionais e também os CTeSP (Cursos Técnicos 
Superiores Profissionais), mesmo estando focado nos estudos e havendo 
a COVID-19, tenho recebido várias propostas para entrevistas de emprego 
na minha área, de empresas mais recentes que querem formar uma nova 
equipa, e de empresas mais antigas que procuram aumentar ou renovar os 
trabalhadores.

Rúben Vitorino
Aluno da Escola Profissional 

Gustave Eiffel

No meu percurso escolar, inicialmente, tinha concluído 
o 10°ano em Ciências Socioeconómicas por gostar de 
economia, mas não era exatamente o que queria. Após entrar 
para o Curso Técnico de Comércio na Escola Profissional 
Gustave Eiffel, tive a oportunidade de aprofundar os 
meus conhecimentos em várias áreas como o marketing e 
organização de empresas comerciais, sendo fundamental 
para abrir outras portas prosseguir os estudos num Curso 
Superior. A nível profissional, consegui adquirir várias técnicas 
e conceitos profissionais, para que, ao entrar no mercado de 
trabalho estar totalmente apto a exercer.
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Natasha Teixeira
Ex-aluna do INETE

Com 17 anos, não sabemos o que queremos da vida, apenas pensamos num 
objetivo: ser bem sucedidos, profissional e pessoalmente.   
A nível pessoal, o INETE permitiu-me fazer muitas aprendizagens, mas 
principalmente ajudou-me a saber escolher o caminho certo. 
Permitiu-me aprender, a saber optar, fez-me crescer, crescer com uma direção, 
com um propósito, e o meu era ser bem sucedida. 
Sinto que no INETE, criarmos estrutura, uma base forte, mais sólida, importante, 
antes de entrar na faculdade ou no mundo profissional. 
No meu caso sinto que me fortaleceu em ambas as vertentes.
“O saber não ocupa lugar”, devemos sempre acreditar que somos capazes de 
fazer mais e melhor. Façam de vocês mesmos excelentes profissionais. 

Jéssica Pinto
Ex-aluna da Escola Profissional 

Gustave Eiffel - Técnico Comercial
(Amadora Centro)

É sempre difícil reduzir a umas míseras linhas uma experiência que nos muda para 
sempre. Ter sido aluna da Escola Profissional Gustave Eiffel (Amadora Centro) foi a 
lufada de ar fresco que precisei após um período de ‘andar à deriva’ – era uma jovem 
tímida, retraída, mas durante os 3 anos em que frequentei a instituição, e com a ajuda 
dos ‘meus’ queridos professores e do estágio final, consegui desinibir-me e ser cada 
vez mais a minha melhor versão. Ter estado no Ensino Profissional não me impediu de 
ingressar no Ensino Superior; hoje sou aluna da Faculdade de Letras da Universidade 
de Lisboa, a frequentar o 2º ano da minha licenciatura. Não trocaria esta experiência 
por nada deste mundo.

Tiago Chiote Rodrigues
Business Development Manager – 

Grupo Euronet
Managing Partner – CS Solutions

Trainer/ Formador – ECL

Quando aos 17 anos decidiu entrar no Curso 
Profissional de Técnico de Vendas na Escola 
de Comércio de Lisboa, quais eram as suas 
expetativas?
A verdade é que as expectativas não eram 
muitas, vinha do 11º ano do ensino regular, um 
pouco perdido em termos de perspetivas futuras 
e sem saber muito bem onde estava, e para onde 
ia. Perante a minha desmotivação nessa altura, 
a minha mãe descobriu a Escola de Comércio 
de Lisboa (ECL) e viu nesta escola uma boa 
oportunidade de eu poder estudar matérias 
com as quais me identificasse, e com um 
nível de motivação acrescido decorrente 
da forte componente prática que um curso 
profissional tendencialmente oferece.
Assim que comecei a estudar na ECL fui 
rapidamente ganhando perspetivas futuras, em 
particular direcionadas para a área comercial. 
No último ano do curso, já geria uma equipa 
de vendas “door to door” para a Sonaecom, na 
altura o produto era o Clix (venda de telefone, 
internet e televisão a nível residencial), saía das 
aulas às 18h e ia “bater portas” com a equipa 
que tinha criado, composta por colegas da minha 
turma e de outras turmas da escola.
A entrada na ECL foi, sem qualquer dúvida, o 
ponto de viragem mais importante na minha 
vida académica e moldou o meu percurso 
profissional em início de carreira e até à data.

Quais as competências sociais, profissionais 
e humanas que adquiriu no seu Curso 
Profissional?
É extremamente difícil explicar uma realidade que 
para além de não ser palpável é de uma grandeza 
inqualificável.
É incrível a forma como a ECL consegue passar 
os seus valores aos alunos e, acima de tudo, 
a orientação que lhes dá a esse nível. As 
atividades e os projetos promovidos pela ECL e 
que envolvem alunos (muitas vezes até de turmas 
e anos diferentes), professores de áreas distintas, 
profissionais e empresários de variadíssimos 
setores de atividade, acaba por ser fundamental na 
aquisição de competências.
No meu caso em particular – e embora pense 
que estas competências sejam transversais a 
qualquer pessoa que tenha estudado na Escola de 
Comércio de Lisboa, – diria que a ECL me incutiu 
competências como, saber trabalhar em grupo, 
respeitar o próximo, ter noções fundamentais 
ao nível do comportamento do mercado de 
trabalho, ter uma perceção clara dos vários 
agentes económicos do mercado, saber 
identificá-los e agir em conformidade perante 
alguma situação ou oportunidade que apareça.
Penso que, acima de tudo, o rigor, a disciplina e 
a experiência a nível de projeto e trabalho que a 
Escola de Comércio de Lisboa incute aos alunos, 
prepara, adequadamente, qualquer jovem que 
acabe um curso profissional e inicie o seu percurso 
de vida laboral.
O facto de a ECL ser uma escola plural a nível de 
alunos e corpo docente permitiu-me, também, 
saber como me apresentar ou comportar 
perante uma pessoa, uma situação ou uma 
empresa.
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A Escola de
Comércio 
de Lisboa 

Dra. Piedade Redondo Pereira
Diretora da Escola 

de Comércio de Lisboa Desafia o Teu Futuro!
Com mais de 30 anos ao serviço do Comércio, Turismo e 
Serviços, a Escola de Comércio de Lisboa é uma referência no 
ensino profissional em Portugal e além-fronteiras.
Se na sua fundação a Escola contava com apenas um curso, 
o de Técnico de Comércio, hoje conta na sua oferta formativa 
com treze qualificações, sendo a mais recente a do Curso 
de Técnico de Comunicação e Serviço Digital. A transição 
digital está na agenda política e das empresas e não lhe 
podemos ficar indiferentes. Assim, importa dotar os nossos 
jovens de competências especializadas nesta área de forma 

Também a Formação em Contexto de Trabalho (FCT), em 
território nacional e Europeu, que se realiza no final de 
cada um dos três anos letivos muito tem contribuído para o 
sucesso dos nossos alunos no mercado de trabalho. 
No presente ano letivo, além da FCT em território nacional, 
a Escola conta com 196 mobilidades em diversos Estados- 
-membros da União Europeia. 
Se a pandemia podia ter sido uma barreira disruptiva para 
a nossa Escola, para os nossos alunos e toda a comunidade 
educativa, a verdade foi, contudo, que a Escola assistiu 
a uma enorme capacidade adaptativa, passando do 
ambiente presencial para o online, de um dia para o outro. 
As plataformas digitais como o Google Classroom, o Google 
hangouts/meet têm tido aqui um papel privilegiado. Esta 
realidade deveu-se ao facto de a Escola estar já dotada 
de ferramentas digitais que permitiram aos nossos alunos 
e professores uma passagem tranquila para o ensino à 
distância. 
Práticas pedagógicas inovadoras, parcerias estratégicas com 
empresas, Formação em Contexto de Trabalho e a dedicação 
de uma Equipa especializada permitem que, hoje, os alunos 
da nossa Escola contem com uma taxa de empregabilidade 
de 90%.

Na base da estratégia das nossas práticas 
pedagógicas está uma visão internacional que 
permite dotar os nossos alunos de competências 
necessárias à sua realização pessoal e 
profissional, bem como uma resposta focada às 
necessidades do tecido empresarial a nível global.

O mérito é premiado na Escola de Comércio de 
Lisboa. Todos os anos são atribuídos Prémios de 
Mérito pelas empresas parceiras à melhor inserção 
profissional, ao melhor aluno de cada curso e 
ao melhor projeto de suporte à Prova de Aptidão 
Profissional de cada curso. 

a darem resposta aos desafios impostos pela digitalização da 
economia e da sociedade.
Esta evolução tem na sua base o investimento da Escola em 
acompanhar as novas tendências do Sector e, em muitos 
casos, antecipá-las, dotando as empresas dos recursos 
humanos devidamente qualificados.
O estabelecimento de parcerias com empresas nacionais, 
bem como com entidades em toda a Europa tem permitido a 
implementação das melhores práticas pedagógicas na nossa 
Escola. Um dos nossos ex-libris tem sido a implementação 
de Empresas de Treino, sendo as mais recentes a Cozinha e o 
Restaurante Pedagógicos. Estas permitem a contextualização 
das aprendizagens próximas da realidade empresarial, o 
que possibilita aos nossos alunos o desenvolvimento de 
competências profissionais que, de uma forma eficiente e 
realista, podem colocar ao serviço do tecido empresarial. Mais informações em https://escolacomerciolisboa.pt/
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A Escola de Comércio do Porto (ECP)

Em 2020, a Escola de Comércio do Porto (ECP) celebrou 
30 anos de existência, na formação de jovens e adultos 
nas áreas do Comércio, Distribuição e Serviços. Num ano 
especialmente difícil, marcado pela pandemia Covid 19, a 
coragem e a energia estiveram presentes em todos aqueles 
que fazem parte da nossa comunidade escolar e que, 
imbuídos de espirito de missão, com resistência e superação 
conduziram-nos a conquistas admiráveis. 
O Selo de Conformidade EQAVET por 3 anos, veio confirmar 
a excelência na gestão da ECP e a importância que, para 
nós, reveste o envolvimento de todos os stakeholders nas 
ações de melhoria contínua. A “Acreditação Erasmus” 
para o período 2021-27, terceiro lugar no ranking nacional, 
premiou e deu visibilidade ao compromisso da ECP com 
o Programa Erasmus, e a qualidade dos nossos projetos 
internacionais. No mesmo âmbito, a ECP foi distinguida com 
o Selo de Escola Embaixadora do Parlamento Europeu, em 
que um projeto interdisciplinar valorizou a nossa dimensão 
europeia. A nível nacional, os vários projetos na área do 
empreendedorismo têm vindo a evidenciar a capacidade 
criativa dos nossos alunos, premiados em diferentes 
concursos, o último com a atribuição do 3.º lugar, na 
3.ª Mostra Nacional de Jovens Empreendedores.

Também importante, o Projeto AtiTUde promove o 
conhecimento, a curiosidade, a capacidade de pensar 
e resolver problemas, que vão para além das técnicas 
do saber fazer, inerentes aos cursos profissionais. Para 
tal, alunos e equipas pedagógicas atuam em trabalho 
cooperativo em projetos transversais a todos os anos 
letivos: No Projeto Persona – Competências pessoais e 
emocionais do sujeito, de relacionamento interpessoal 
e trabalho em equipa; Projeto Leitor – Competências de 
escrita, leitura e comunicação; Projeto Cidadão – Relação 
com o mundo através de ações que o comprometem com o 
futuro, o ambiente, a democracia. A intenção pedagógica 
que imprimimos em todos eles, pretende responder aos 
desafios que o mundo atual enfrenta: a incerteza nas 
profissões do futuro, a mudança nos processos de trabalho, 
a predominância do digital e da inteligência artificial. 

Confirma-se a necessidade de continuarmos a desenvolver 
as competências centradas na pessoa do aluno, que o faça 
assumir uma atitude ética, honesta e responsável, consigo 
próprio, na relação com os outros e nas comunidades 
globais. 

Outras dinâmicas brotam na comunidade educativa através 
de privilegiadas parcerias empresariais e institucionais que 
fazem com que encaremos o nosso presente e futuro com 
esperança e otimismo.

A Escola de Comércio do Porto é uma escola 
inovadora, que promove metodologias ativas 
e valoriza o trabalho colaborativo através da 
aprendizagem orientada para a resolução 
de problemas. Esta aprendizagem incentiva 
a interdisciplinaridade entre as várias 
componentes de cada curso, respondendo a 
questões, ou desafios, em que os alunos são 
os protagonistas.”

Dra. Ana Mestre
Diretora da Escola de Comércio 

do Porto

 Luís Rocha 
Agora que o digital está cada vez mais presente na 
vida de todos, este é um curso muito importante pois 
conseguimos adquirir imensos conhecimentos nesta 

área. Por causa deste curso, começamos 
a olhar o mundo do digital de uma 

forma diferente e conseguimos 
entender o verdadeiro alcance das 
redes sociais e do Google, por 
exemplo. O curso de Técnico de 
Comunicação e Serviço Digital fez- 
-me explorar a minha criatividade 

e superar tudo aquilo que 
pensava serem os meus 

limites.”
Técnico de Comunicação 

e Serviço Digital – 
2018/2021
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A EPET - Escola Profissional de Estudos Técnicos, 
do Grupo Ensinus, tem vindo a destacar-se ano após 
ano pela Oferta Formativa inovadora e desafiante. 
A par da promoção da formação integral dos jovens 
e a sua adequada inserção no mercado de trabalho, 
incutimos o respeito pelo outro e pelo mundo que nos 
rodeia, por isso, valorizamos a excelência da tarefa 
educativa e a formação equilibrada dos jovens. 
A nossa preocupação com os outros é constante e por 
isso desenvolvemos, como parte 
integrante da formação dos jovens e 
da consecução dos nossos Objetivos 
Estratégicos, diversas atividades 
de voluntariado direcionadas a 
várias áreas da sociedade como o 
desporto, o apoio social e a saúde, 
sempre no âmbito da nossa Oferta 
Formativa.

Capacitamos os nossos alunos com 
competências que lhes permitam 
integrar o mercado de trabalho de 
forma assertiva e adequada, através 
das oportunidades de crescimento e 
enriquecimento, de desenvolvimento 
de competências sociais, científicas e 
profissionais necessárias ao exercício 
de uma atividade profissional ou  para 
prosseguimento de estudos para o 
ensino superior. A escolha consciente 
e responsável por percursos com uma 
componente prática significativa, 
mas igualmente ricos em estímulos 
para a superação de desafios e 
resolução de problemas, fomenta nos 
alunos aprendizagens significativas 
que levarão para a sua vida futura, 
favorecendo a entrada no mercado de 
trabalho. 
No contexto adverso atual, a EPET 
reinventou-se, adaptou-se e diversificou 
as suas estratégias de ensino. 
Aproximou-se mais da comunidade 
educativa, dos professores, dos alunos 
e das suas famílias. Cumpriu a sua 

missão, a de ensinar e de ajudar os 
seus alunos a construírem o seu futuro 
e fê-lo com uma equipa de trabalho de 
excelência e qualidade. Uma equipa 
dedicada, humana e atenta, que está 
disponível para os alunos, para os ouvir, 
os ajudar e acompanhar neste percurso 
que é o seu crescimento harmonioso em 
todas as suas vertentes.
Este ciclo não fica completo sem a 
possibilidade de experienciarem a 
internacionalização, seja através 
da participação em projetos  que 
lhes proporciona aprendizagens 
significativas, sejam elas a realização 
de períodos de FCT, intercâmbio de boas 
práticas ou realização de Estágios mais 
longos para diplomados. A experiência 
de internacionalização é sem dúvida 
um marco na formação dos jovens e 
no seu crescimento enquanto técnicos 
especializados.

DIVERSIFICAÇÃO 
DA OFERTA FORMATIVA
Este ano vamos continuar a ir ao 
encontro do que é mais preciso, 
vamos abrir Assistente Dentário e 
Auxiliar de Farmácia, áreas novas e 

de grande empregabilidade, 
em que o mercado de trabalho 
revela lacunas de técnicos 
especializados de nível 
intermédio. Esta dinâmica 

proporciona reais alternativas 
de formação aos jovens que 
pretendem enveredar por uma via 
profissionalizante, fomentando o 
desenvolvimento de capacidades 
e competências adequadas às 
necessidades do mundo atual bem 
como de competências de cidadania, 
vitais na formação de cidadãos do futuro 
e a adoção de práticas pedagógicas 
centradas no aluno que são essenciais 
para o cumprimento da nossa missão.
As parcerias estratégicas com 
empresas e instituições, nacionais 
e internacionais, proporcionam uma 
sólida FCT, permitem uma aproximação 
ao mercado de trabalho e uma 
adequação da oferta formativa às 
necessidades efetivas do mesmo, 
respeitando sempre as políticas 
nacionais e internacionais.

OFERTA FORMATIVA
• CEF - Cuidador de Crianças de Jovens

CURSOS PROFISSIONAIS
• Auxiliar de Saúde
• Auxiliar de Farmácia (novo)
• Assistente Dentário (novo)
• Desporto
• Apoio à Gestão Desportiva
• Ação Educativa

Mais informações em www.epet.pt 

No próximo ano letivo 
vamos inovar com dois 
cursos profissionais 
na EPET. Técnico Auxiliar 
de Farmácia ou Técnico 
Assistente Dentário. Duas 
opções que conferem 
formação de excelência 
com elevada taxa de 
empregabilidade.

A EPET é uma escola viva, que 
prepara os alunos para o futuro 
e para o mercado de trabalho.

Uma formação de excelência 
ministrada por profissionais únicos!

Dra. Inês Rodrigues 
Diretora Pedagógica da Escola 

Profissional de Estudos 
Técnicos

EPET - Uma escola 
para todos!
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O grande

PESSOAS
A  EPAR – Escola Profissional Almirante Reis, uma das 
instituições do Grupo ENSINUS, mantém o seu lugar de 
destaque no panorama do Ensino Profissional superando-
-se a cada ano para ser capaz de oferecer aos jovens 
percursos profissionais desafiantes, quer optem pela 
inserção profissional ou pelo prosseguimento de estudos. 
Suportados por um vasto leque de Stakeholders, entre os 
quais Encarregados de Educação e Alunos, pensar a escola é 
um exercício anual em termos da definição e da adequação 
da nossa visão estratégica, para que, possamos agir, numa 
perspetiva integradora, no jovem enquanto Ser Humano.

Oferta formativa 2021-2022 - Percursos consolidados pela 
experiência. A EPAR vai manter o curso CEF de Empregado 
de Restaurante/Bar, resposta dirigida a jovens que queiram 
terminar o 9ºano. Em termos de cursos Profissionais manter-
-se-á também o curso de Gestão, sendo este o único curso 
disponível a nível nacional com a variante de Recursos 
Humanos e especial enfoque na gestão do capital humano. 
Acompanhando as tendências de mercado, renovamos 
ainda a aposta no curso de Turismo, quer pela atratividade 
da área, quer pelo vasto leque de saídas profissionais, 
nomeadamente as ligadas ao turismo sustentável. Segundo 
a mesma lógica estará de novo disponível o curso de 
Comunicação, Marketing, Relações Públicas e Publicidade 
que continua a ser um sucesso pela abrangência que 
proporciona aos jovens, dotando-os das competências 
para operar em todas as áreas deste percurso. Uma aposta 
que também renovamos, e que reforçou a sua relevância 
durante o período de pandemia, é o curso de Apoio 
Psicossocial, percurso formativo indicado para jovens que 
sintam atração pelo apoio às populações mais vulneráveis. 
Por fim, manteremos ainda o curso de Cabeleireiro, único 
com certificação Nível 4 e equivalência ao 12º ano de 

escolaridade, desenvolvido em parceria com a APBCIB 
– Associação Portuguesa de Barbeiros, Cabeleireiros e 
Institutos de Beleza, a mais representativa do sector em 
Portugal!  A inovação deste ano, será o curso de Relações 
Laborais, com a chancela do Instituto do Emprego e Formação 
Profissional, IEFP. Este percurso formativo, também de dupla 
certificação, destina-se a um público ligeiramente diferente, 
ou seja, a jovens com idade até aos 25 anos.
Em todos estes percursos, a EPAR tem como preocupação 
dotar os jovens de ferramentas que lhes permitam a criação 
de negócios ou produtos próprios, fomentando para 
isso a sua Autonomia e a sua Criatividade, em suma, o 
empreendedorismo!

Porque somos a escola certa?

No panorama educativo contemporâneo, a escola ideal, 
reinventa-se, adapta-se e diversifica metodologias para 
atender às especificidades dos seus alunos cumprindo uma 
das mais importantes e desafiantes missões: a de ensinar! 
Somos a escola certa porque fazemos a diferença e essa 
diferença reside na excelência do nosso projeto educativo 
que aposta na formação integral dos jovens. A escola do 
futuro não transmite apenas conhecimento, trabalha, para 
além da dimensão escolar, a dimensão pessoal e a dimensão 
profissional. É isso que fazemos quando retiramos os nossos 
jovens da sua zona de conforto, e lhes proporcionamos 
oportunidades de estágio profissional, sem qualquer tipo de 
custo, numa cidade Europeia através do programa Erasmus+! 
É isso que fazemos quando adaptamos os currículos e 
criamos projetos anuais de Autonomia e Flexibilidade 
Curricular, que colocam os jovens no centro do processo 
educativo! Em ensino presencial ou à distância, a EPAR, não 
deixa ninguém para trás e está com Tod@s, na linha da frente 
da inovação educativa!

Dra. Ana Gomes da Silva  
Diretora-Geral e Pedagógica da 

Escola Profissional Almirante Reis

desafio de Formar

Ainda tem dúvidas?
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Dra. Fernanda Torres 
Diretora do INETE

Desde 1989 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 profissionais 
dos alunos, razão pela qual é posto em prática um Projeto 
Educativo assente no desenvolvimento de competências 
como criatividade, cooperação, autonomia, flexibilidade, 
capacidade de raciocínio e resolução de problemas, afirma a 
Diretora da instituição, Fernanda Torres.
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 reconhecimento da UNESCO 
que distinguiu a Instituição como uma escola que promove 
objetivos de desenvolvimento sustentável e se rege pelos 
valores da ONU.  Queremos formar pessoas, profissionais e 
cidadãos globais, agentes ativos e que fazem a diferença na 
comunidade escolar e na sociedade em geral, afirmação da 
Diretora.
O INETE tem mantido ao longo do seu percurso uma 
participação ativa em projetos de cooperação internacional 
na área cultural e na área técnica. Na escola, a comunidade 
assume-se tolerante e preocupada com a sociedade em geral. 
Estas características 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 cidadania. Uma postura que tem valido ao 
INETE um vasto número de palmarés e distinções, entre 
os quais se destacam a participação nos projetos: TECLA, 
TOPAS, FAQTOS, Todos Contam, Prémio Tecnológico Junior 
Achievement ou SiteStar. 
A última conquista foi o Selo de Qualidade EQAVET, o que 
certifica a qualidade dos processos e resultados da escola.
Ao nível da preparação para o mercado de trabalho, são 
realizados projetos cooperativos e estágios profissionais em 
entidades públicas ou privadas, ao abrigo dos protocolos 
estabelecidos. Esta metodologia visa aproximar os alunos 
da realidade profissional da sua área de formação e, nesse 
sentido, as turmas realizam visitas a empresas, onde podem 
contactar com profissionais, visualizar métodos e ferramentas 
de trabalho e colocar dúvidas a quem está a exercer 
atividade. 
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 objectivos e desafios 
futuros da instituição.
Há dois anos que a escola soube adaptar-se a uma nova 
forma de estar e ensinar, tendo mantido a formação à 
distância dos seus alunos e dando continuidade aos valores 
do seu Projeto Educativo. Tal como afirmou Fernanda Torres, 
uma escola preparada para todos os desafios do séc. XXI e 
que leva os alunos a encontrar e concretizar os seus projetos 
pessoais e profissionais.

INETE
Aqui vou muito mais longe! >>
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22 > entrevista

Maria
Rui
Pêgo

Há coisas que 
me devolvem a 
esperança e fé 
nos outros, e 
há dias em que 
tenho vontade 
de apagar tudo.

Nunca se importou de mudar 
de direção várias vezes, até 
encontrar um caminho que 
o concretizava. Estivemos à 

conversa com o Rui sobre as suas 
escolhas, sonhos e convicções!

Entrevista: Rita Coelho Fotos: Cedidas pelo entrevistado
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24 > entrevista

Perguntas

O curso de Direito não foi o que 
esperavas, ou sentiste alguma 
influência ou pressão para optar por 
essa área? 
O curso de Direito era óptimo, mas eu 
não queria estar ali. Ganhei o casting 
para apresentar o “Curto Circuito” na 
SIC Radical, no final do primeiro ano, 
e fui gradualmente tomando a decisão 
de enfrentar os meus pais e sair de lá. 
Hoje tenho alguma pena porque é um 
curso, no fundo, sobre pessoas. E so-
bre os instrumentos que inventámos 
para construir sociedades mais 
justas. Não tinha a maturidade, nem 
o interesse para fazê-lo e fui muito 
pressionado para continuar. Ainda fiz 
algumas coisas, mas cheguei a Direito 
Fiscal e eclipsei-me. 

A vida profissional influenciou 
a mudança para o curso de 
comunicação, três anos mais tarde?
Não. Eu sempre quis tirar Jornalismo 
ou Ciências da Comunicação e fui 
dissuadido porque lá em casa reinava 
a máxima de que deveríamos optar 
por cursos basilares primeiro, para 
termos percursos académicos mais 
variados. Sempre achei graça à lógica 
norte-americana de fazer uma espécie 
de anos iniciais em que se estuda 
de tudo para depois seguir para uma 
especialização, mas Direito, aos 17, 
é como arrancar um dente. Por cá sei 
que existem finalmente os “Estudos 
Gerais”, e acho que me teria feito 
bem. Sempre gostei de demasiadas 
coisas e aos 18, 19, era demasiado tei-
moso e rebelde para me cingir àquele 
universo. Estive poucos meses nesse 
curso de Comunicação porque achei 
que tinha pouca relação com a reali-
dade. Já trabalhava na SIC há alguns 
anos e não acreditei minimamente 
que aquilo me ajudaria. E tinha razão. 
Pelo menos no meu caso. 

Apesar da tua paixão pelo mundo 
da comunicação, concluíste 
recentemente a tua licenciatura em 
História na NOVA FCSH. Porque é que 
escolheste esta área?
Sei de cor a cronologia dos reis por-
tugueses desde os 8 anos. Nunca me 
cansou ler sobre História e sempre 
quis descobrir mais. Ponderei sobre 
História na altura em que me candi-
datei pela primeira vez à faculdade, 
mas venceu Direito em Coimbra e... 
Não fui! Ainda bem porque teria sido 

muito infeliz.
A minha estória com História ganhou 
balanço na escola. Tive uma professo-
ra muito influente no liceu, a Professo-
ra Paula Bessa, que nos fazia pensar e 
relacionar contextos. A verdade é que 
me candidatei ao curso de Ciências 
de Comunicação da NOVA, mas não 
entrei. A média era muito alta, e 
embora a minha fosse simpática, não 
chegou. Fui um péssimo, péssimo 
aluno do Curso de História da FCSH. 
Eu era de resto uma piada recorrente 
no curso. Diziam que para mim o cur-
so era como o Bear Grylls a descobrir 
água num deserto. Não vou tão longe, 
mas estava demasiado disperso com 
a minha vida profissional. Cheguei a 
estar em rádio, televisão e teatro ao 
mesmo tempo, e a faculdade. Guardo 
boas memórias e algum conhecimen-
to. Até porque estar num curso não 
obriga forçosamente a que tenhamos 
de seguir a “carreira” para a qual o 
curso te prepara. Podes ir apenas por 
curiosidade intelectual. Não tenho 
qualquer pretensão de trabalhar como 
historiador. Não tenho grande talento 
para isso – embora saiba que nunca 
me dediquei a sério -, mas enquanto 
comunicador acho fundamental procu-
rar novas maneiras de entender o 
Tempo. Sobretudo a meio de um ciclo 
como o que estamos a viver, com o 
recrudescimento da extrema-direita e 
debates acesos e importantes como o 
do racismo sistémico, a misoginia, as 
migrações ou a perseguição a mem-
bros da comunidade LGBTQIA+.

Terminado o primeiro grau 
académico, pensas em regressar à 
Universidade? Em que área? 
A razão para terminar o primeiro grau 
académico foi, no fundo, essa. Isso 
e para apaziguar os meus pais que 
achavam um disparate eu não ter se-
quer uma licenciatura. Não acho que 
seja obrigatório no percurso de todos, 
mas sem dúvida que a Universidade 
expande e dá ferramentas. Quero 
fazer um Mestrado em Teatro fora de 
Portugal, e talvez mais tarde algo em 
Filosofia e Literatura.

rápidas
Qual é a tua playlist desta 
quarentena?
Não tenho uma específica. Vou 
ouvindo álbuns de que gosto e alguns 
podcasts. Passeio muito entre Sufjan 
Stevens, Feist, Lizzo e Max Richter.

Quais são as 5 personagens históricas 
mais marcantes para ti?
Não sei fazer listas de melhores do 
ano em nada. Isabel I de Inglaterra; 
D.João II de Portugal; Oscar Wilde; 
Sophia de Mello Breyner; William 
Shakespeare (será que existiu?).

Se pudesses quais as personagens 
que eliminavas da história mundial?
A História não se apaga. Discute-se.

Qual é o teu prato favorito?
Arroz de pato.

Qual é o teu maior guilty pleasure?
Harry Potter. Para sempre. 

Qual é o filme que viste mais vezes?
De certeza que foi a Pequena Sereia.

Qual foi o presente que te ofereceram 
que nunca te vais esquecer?
Um anel com a minha cara. Disse 
a brincar que adorava ter um e 
aconteceu.

Qual é a tua viagem de sonho?
Butão.Podes ler a entrevista completa 

no site maiseducativa.com
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Quase terminado o secundário, 
chegou a altura que muitos 
anseiam, o ensino superior. 
É hora de deixar o ninho (ou não) e 
voar. 
Para muitos esta fase é complicada, 
decidir o nosso futuro não é tarefa 
fácil, e o processo de candidatura 
pode tornar-se confuso. 
Deste modo, para evitares erros 
desnecessários, vamos deixar-te 
dez dicas essenciais que te vão 
ajudar a fazeres a tua candidatura 
de forma consciente e ponderada.

1 2Adquirir a senha 
para a Candidatura 

Online

A escolha 
dos Cursos/
Instituição

O primeiro passo a ter em conta é a 
requisição da senha para teres acesso 
à candidatura online. O Pedido da 
Senha é feito no portal da Direção 
Geral do Ensino Superior (DGES), onde 
deverás preencher um formulário 
indicando um email. Nesse mesmo 
email que indicaste, irás receber um 
documento que tem de ser certificado 
na tua escola secundária ou em 
qualquer Gabinete de Acesso ao 
Ensino Superior (GAES). Quando este 
processo estiver concluído, receberás 
outro e-mail com a senha que te dá 
acesso à plataforma de candidatura 
ao Concurso Nacional de Acesso ao 
Ensino Superior.

Este é o passo mais importante. Tens 6 
opções disponíveis para preencheres 
consoante as tuas preferências. 
Contudo, antes de tomares esta decisão, 
deverás consultar SEMPRE o Guia 
de Acesso ao Ensino Superior que te 
vamos disponibilizar em breve, onde 
encontrarás os cursos existentes e 
testemunhos importantes para a tua 
candidatura, bem como, o Guia da 
Candidatura 2021 para o Ensino Público e 
Ensino Privado da DGES.

Notas:
• Podes aceder ao Índices de Cursos no 
site da DGES, onde poderás consultar os 
pares instituição/curso organizados por 
diversos critérios;
• Experimenta usar o Assistente de 
Escolha de Curso que te permite fazer 
uma pesquisa avançada de todos 
os cursos para encontrares pares 
instituição/curso que satisfaçam 
determinadas condições, tais como: área 
de estudos, tipo de ensino, localização e 
provas de ingresso que tenhas realizado.

3 Exames 
Nacionais-Provas 

de Ingresso

Certamente já sabes que os teus 
exames nacionais irão influenciar a 
tua média final de secundário, bem 
como, a nota de acesso ao ensino 
superior. Se consultaste o Guia de 
Candidatura como sugerimos no 
passo anterior, nesta fase já tens 
noção do peso que cada exame 
terá, que pode variar entre 35% a 
50% consoante a faculdade que 
escolheste.
Toma atenção, a nota mínima exigida 
para o exame nacional servir de prova 
de ingresso são 9,5 valores, podendo 
até ser mais em alguns cursos, mesmo 
quando num conjunto de 2 ou 3 
provas de ingresso.
Além dos exames que tens de fazer 
obrigatoriamente segundo o teu plano 
de estudos, podes ainda inscrever-te 
em exames de melhoria, tanto na 1ª 
como na 2ª fase de exames.

Superior

de acesso ao
Dicas
Ensino

Texto: Joana Alves
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4

5

Requisição 
da Ficha ENES

Pré-requisitos dos 
estabelecimentos 

de Ensino Superior

A ficha ENES é um documento 
onde consta a tua média final do 
secundário, exames realizados e 
respetivas notas. Para te candidatares 
ao ensino superior precisas 
obrigatoriamente desta ficha e terás 
de a pedir na tua escola secundária, 
assim que saírem as notas dos 
exames.

Os Pré-requisitos são requisitos de 
natureza vocacional, física e funcional 
que são exigidos para o acesso a 
determinados cursos do ensino superior. 
Cabe a cada instituição decidir se é 
necessário para cada um dos seus 
cursos, e qual é o mais adequado. Estes 
são normalmente realizados antes da 
matrícula e no próprio estabelecimento 
de ensino.

6 Contingentes 
Especiais

Antes de procederes à tua candidatura, 
deves consultar o site da DGES para 
ficar a saber os 5 contingentes especiais 
que te podem facilitar a vida na hora de 
concorreres ao ensino superior. Deverás 
ler com atenção as regras associadas 
a cada um deles, e a respetiva 
documentação que precisas de entregar, 
caso te incluas numa destas categorias:
• Candidatos oriundos dos Açores
• Candidatos oriundos da Madeira
• Candidatos Emigrantes Portugueses e 
familiares
• Candidatos Militares em Regime de 
Contrato
• Candidatos Portadores de 
Deficiência física ou sensorial

Candidatura ao 
Ensino Privado e 
Concursos Locais

Bolsa de Estudo

Caso o teu objetivo seja entrar no ensino 
superior privado deves contactar a 
instituição que pretendes diretamente, 
e ficar a conhecer as condições de 
candidatura. São chamados “concursos 
institucionais” pois têm regras próprias e 
variam de uma instituição para a outra.
O mesmo acontece com os cursos 
ligados ao mundo das artes e do 
espetáculo, que têm um concurso 
próprio - “concursos locais”. Estes são 
regidos por normas fixadas em portaria 
específica, bem como processo de 
avaliação e consequente seleção de 
candidatos. 

Se tens intenção de concorrer à 
bolsa da Ação Social da DGES, deves 
responder que “sim” à pergunta que 
surgirá no final de todo o processo de 
candidatura. De seguida, receberás 
os dados de acesso à plataforma e a 
partir daí, só tens de seguir os passos 
indicados, submeter a documentação 
necessária e aguardar pelo resultado. 
Contudo, se não quiseres inscrever-te 
logo após a receção dos dados, podes 
fazê-lo mais tarde, terminando o 
prazo normalmente a 30 de setembro.

7 8

Preferência 
Regional 

Considerações 
finais

9 10

Se pretendes candidatar-te a 
estabelecimentos de ensino situados 
no teu distrito, poderás acionar a 
preferência regional.
Consiste num benefício concedido 
pelas instituições de ensino superior 
a alguns candidatos, a quem é dada 
prioridade no acesso a determinados 
cursos, de acordo com a sua área de 
residência.
Aquando o pedido da ficha ENES 
deverás mencionar logo que te 
vais candidatar a essas vagas 
preferências, para que te seja 
atribuído o respetivo código.
Só tens de ter atenção que as opções 
de candidatura com preferência 
regional, deverão constar em 
primeiro na ordenação, caso 
contrário não terás esta vantagem.

• Se ficares colocado numa instituição de 
ensino superior e não te inscreveres no 
tempo indicado para tal, perdes o direito 
à vaga
• Mesmo que faças a matrícula onde 
ficaste colocado na 1ª fase de candidatura, 
podes concorrer à 2ª fase. No entanto, 
caso fiques colocado, a matrícula efetuada 
antes fica automaticamente anulada.
• Apesar de colocares as tuas preferências 
em primeiro lugar e outro aluno colocar 
em último, com a mesma opção, quem 
tiver nota mais alta passará sempre à 
frente independentemente da ordenação.
• Caso te enganes ou mudes de ideias, 
podes modificar a tua candidatura sempre 
que quiseres até final do prazo estipulado, 
sendo que, prevalecerá a última 
candidatura que submeteres.

Esperemos que tenhas ficado suficientemente esclarecido. 
Boas candidaturas e bons estudos!
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Nível IV (12º ano)
Condições de acesso: 9º ano de escolaridade

Operador de Jardinagem
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Alimentação em confinamento
e não só!

Vivemos, atualmente, um período de confinamento e, em regra geral, várias 
alterações acontecem na vida de todos, a começar pelo ensino à distância que 

prevê diversas alterações. Mas a alimentação é um tema a que devemos dar 
sempre atenção, não é? Por isso, convidámos a nutricionista Tatiana Prata para te 
deixar algumas dicas e sugestões para chegares ao verão com um corpo saudável!

Texto: Tatiana Prata Fotos: Adobe Stock
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O ensino à distância pressupõe 
várias alterações no estilo de 
vida, passando pelo aumento do 
sedentarismo, hábitos alimentares 
desregulados, hábitos de sono 
alterados, muita pressão e stress 
inerentes ao confinamento. Sabemos 
que não podemos alterar o facto de 
estarmos recolhidos no domicílio, 
mas os restantes hábitos podem ser 
facilmente contornados, com um 
bom planeamento e manutenção de 
rotinas, essenciais para o bem-estar 
físico e psicológico.

Para um confinamento mais saudável 
a nível psicológico, é importante 
planear muito bem todas as rotinas, 
tirando as horas de sono necessárias 
para um bom descanso e rendimento 
nos estudos, mas também a prática 
de exercício físico para auxiliar 
no relaxamento e manutenção 
da mobilidade e peso corporal. 
Estes dois fatores têm uma enorme 
influência nos hábitos alimentares. 
Sabe-se que a quantidade e/ou 
qualidade do sono afetam direta 
ou indiretamente, o aumento ou 
perda de peso. Se houver privação de 
sono, acontecem algumas alterações 
hormonais que levam à diminuição da 
saciedade e aumento da vontade de 
comer. Para além disso, este apetite, 
habitualmente, está direcionado 
para alimentos mais densos a nível 
calórico. 

Os alimentos que auxiliam na 
produção de substâncias que 
regulam o sono são a alface, o 
tomate, espinafres, cenoura, cebola, 
ervilha, arroz integral, aveia, soja, 
peru, e outras carnes magras, 
atum, salmão e frutos oleaginosos. 
A banana, cereja, maracujá, kiwi, 
melancia, iogurtes magros, leite, 
chá de camomila, ovos, azeite e mel 
também podem auxiliar num sono 
reparador.

O exercício 
físico 
também tem 
um papel 
fundamental 
e deve ser 
incluído 
diariamente, 
uma vez que 
auxilia no 
relaxamento 
e também na 
manutenção 
do peso 
corporal.

É muito importante existir um 
planeamento das diferentes 
atividades, bem como, definir 
horários para cada tarefa e não 
sabotar esses compromissos, uma 
vez que vão ter um papel importante 
para a manutenção de rotinas, e 
consequentemente uma alimentação 
equilibrada, um bom rendimento 
escolar e uma boa saúde mental. 

Para uma alimentação equilibrada, 
deves investir em alimentos ricos 
em nutrientes, tais como, produtos 
hortícolas, frutas, pescado, 
cereais integrais, leguminosas, 
frutos oleaginosos e laticínios. 
Reduzir o consumo de açúcar 
e sal é fundamental! Opta por 
ervas aromáticas e especiarias, e 
privilegia sempre alimentos frescos.

O planeamento das refeições também 
é importante e deves organizar os 
horários de forma a realizar várias 
refeições ao longo do dia, de forma a 
fazer algumas pausas, para alimentar 
o corpo e o cérebro, mantendo o 
rendimento intelectual. 

O consumo de água adequado, auxilia 
o controlo do apetite, bem como, 
alimentos ricos em fibras (produtos 
hortícolas, frutas, cereais integrais/
produtos pouco refinados) e ricos 
em proteína (carne, pescado, ovos e 
laticínios).

Existem também os alimentos 
“inimigos” do sono, tais como, 
refrigerantes, café, chocolate, chá 
preto, verde, vermelho e branco e 
bebidas energéticas, uma vez que 
contém cafeína. Também as bebidas 
alcoólicas, fritos, alimentos com muita 
gordura, açúcares, refeições muito 
apimentadas e frias podem piorar a 
qualidade do sono.

PUB
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Quando a prioridade são os outros… 
Uma missão de vida!

Filipa Dias, natural de Viseu, decidida a ajudar os outros, rumou à capital para 
estudar o que lhe fazia mais sentido. Atualmente, com 23 anos é terapeuta de 

psicomotricidade e mestre em reabilitação neuropsicológica e estimulação 
cognitiva, e tem a sua missão muito bem definida, não fosse ela uma jovem cheia 

de garra e resiliência.
Recordo-me de estar decidida a 
seguir nutrição e dietética. Mais 
tarde, ninguém me desvinculava 
do ramo farmacêutico e, aos 16, 
era criminologia, sem dúvida. Algo 
era certo: desde cedo, apercebi-
me que queria ajudar, de alguma 
forma, quem me rodeia e tinha 
curiosidade em compreender o 
comportamento humano – em 
especial, o funcionamento do 
cérebro. Em 2015, depois de terminar 
o ensino secundário na Escola 
Secundária Alves Martins, ingressei 
na Faculdade de Motricidade Humana 
da Universidade de Lisboa para 
cumprir a licenciatura em Reabilitação 
Psicomotora. 
Ao longo do meu percurso acadé-
mico fui tendo algumas experiências 
laborais de natureza diversa, 

inclusive, voluntariados. Não 
obstante, após o término da 
licenciatura, confrontei-me com a 
dura realidade de que nada ia ao 
encontro do que perspetivava: não 
existiam propostas de trabalho à 
“minha” espera. Ora porque não tinha 
experiência, ora porque “precisava” 
de um mestrado, ora porque não 
tinha artigos científicos escritos, ora 
porque, na verdade, fazia parte do 
grupo de recém-licenciados. Acabei 
por me resignar a fazer muitas outras 
coisas que não aquilo que estudei e 
tanto desejava. 
Costumo dizer que o copo meio 
cheio da vida é retirarmos o melhor 
de todos os mundos por onde 
passamos, mesmo que muitas vezes 
não seja clarividente. 

Acreditei e acredito que um dia, mais 
cedo ou mais tarde, tudo fará sentido. 
Surgiram, depois de algum tempo, 
oportunidades dentro da área para a 
qual me formei e tentei aproveitá-las 
sempre, para que também pudesse 
perceber o que me fazia mais sentido. 
Desde a estimulação psicomotora 
em crianças, à psicomotricidade em 
pessoas mais velhas, a experiência 
foi ditando a minha ânsia por mais 
conhecimento, pela procura de 
respostas, pela necessidade de fazer 
diferente do que via ser praticado. 
A realidade instaurada no nosso país, 
no que respeita à valorização da 
saúde do nosso cérebro, preocupou-
-me. Considerei muitas vezes que, 
talvez, a minha curta experiência 

Texto: Joana Alves Fotos: Adobe Stock
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de vida fosse a justificação para 
não me conformar com tão poucos 
recursos, com tamanha falta 
de consideração pelo direito à 
qualidade de vida, e dessa forma 
decidi procurar respostas num dos 
hospitais de neurorreabilitação mais 
reconhecidos: Institut Guttmann. 
Candidatei-me ao mestrado de 
Reabilitação Neuropsicológica e 
Estimulação Cognitiva lecionado 
neste hospital, em parceria com a 
Universidade Autónoma de Barcelona.
Em setembro de 2019, abracei este 
desafio pessoal e profissional a que 
me propus e, hoje, mesmo depois de 
ter visto interrompida uma experiência 
perspetivada sem data de regresso, 
assumo a insatisfação, a inquietude 
e a resiliência como formas de estar 
fundamentais para o percurso de 
quem acredita. 
O Institut Guttmann é um Hospital 
de neurorreabilitação sediado em 
Barcelona, onde se trabalha para que 
a esperança seja devolvida a quem 
sofre de lesões cerebrais, medulares 
e patologias neurodegenerativas e 
suas famílias. Vive-se uma realidade 
em que, independentemente da 
idade, a vida fica mesmo suspensa e 
comprometida. 
E a questão que todos fazem:  
É possível voltar a ter uma vida 
normal? 
Nunca se volta “ao normal” 
depois de uma lesão cerebral. Há 
sequelas que não se apagam e têm 
repercussões para o resto da vida. No 
entanto, é possível, em alguns casos, 
restaurar-se parte dessa normalidade. 

Aos 23 anos, esta é a missão que estabeleci 
para a minha vida e que agora partilho.

Costumo dizer que 
é tão importante 
sabermos andar, 
como saber para 
onde vamos e 
é justamente 
por isto que as 
funções cognitivas 
não podem ser 
desconsideradas

Agarra o teu futuro, com a EF!
-Melhora o teu nível de língua e prepara-te para um futuro internacional

-Adquire competências essenciais para o mundo de trabalho

Pede uma 
revista gratuita

em 
www.ef.edu.pt
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lugar, o “Agita’mente. “Antes investir 
do que desistir”, pensei. 
No fundo, consiste em terapia 
psicomotora e estimulação cognitiva 
ao domicílio, ou em contexto 
domiciliário. 
Este projeto foi pensado ao longo 
da quarentena, no pós-regresso a 
Portugal e exposto ao público através 
da plataforma social Instagram, em 
janeiro de 2021 (@agitamente)
Quis criar um espaço onde posso 
desmistificar a ideia de que “as 
lesões cerebrais só acontecem aos 
outros”, “os AVC’s só depois dos 
70” e “doenças neurodegenerativas 
são raras”, onde posso partilhar a 
base ideológica do meu trabalho 
– utilização de materiais do dia-  
-a-dia que exponenciem a relação 
sinérgica do nosso corpo com o meio 
envolvente.
Este conceito defende uma 
intervenção personalizada a cada 
contexto, onde a pessoa deve ser 
o mais autónoma e independente 
possível. Costumo dizer que é 
tão importante sabermos andar, 
como saber para onde vamos, 
e é justamente por isto que as 
funções cognitivas não podem 
ser desconsideradas. A reserva 
cognitiva é um fator preponderante no 
momento de traçar um prognóstico de 
reabilitação e, portanto, que nunca 
nos esqueçamos de dar a devida 
relevância à saúde do nosso cérebro. 
Seja em que idade for. 

O nosso cérebro tem a fascinante 
capacidade de se “recriar” e 
“reconfigurar”. Os académicos 
chamam-lhe plasticidade cerebral, 
e é o que nos permite criar redes 
neuronais, com capacidade para se 
reorganizarem e modificarem funções, 
adaptando-se às eventuais mudanças 
internas e externas. 
Inconformada com a visão atualmente 
vigente, decidi fundar um projeto, 
acessível a todos e em qualquer 
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Estão os jovens preparados 
aos 18 anos para escolher 
a carreira?
Dezoito anos... a idade em que era suposto toda a gente ter a personalidade 
definida, a maturidade suficiente para poder sair de casa, tornar-se adulto e 
escolher a carreira do que mais se adequa a si. A idade que, legalmente, faz os 
seres humanos passarem a assumir oficialmente a responsabilidade pelos seus 
atos e decisões.

Contudo, podemos observar que grande parte dos jovens não estão 
preparados ainda para a fase adulta e para escolher o caminho no ensino 
superior, que moldará a sua vida a partir daí.

Mas porque será uma decisão tão difícil de tomar para alguns? Doze 
anos de ensino obrigatório não serão suficientes para perceber aquilo em que 
têm maior aptidão? Ou a escola enquanto instituição apresenta falhas neste 
sentido?

Se perguntarmos às crianças de cinco anos, antes de iniciarem o ensino 
escolar, quase todas sonham com algo que podem vir a ser no futuro: 
cientistas, presidentes, astronautas, ou outras profissões que, de certo modo, 
podem vir a mudar o mundo.
Aos dez anos, grande parte já não pretende mudar o mundo, mas ter influência 
sobre o mesmo. Desejam ser cantores, youtubers, atores, influencers. Ou 
seja, a ideia de sucesso passa a centrar-se mais em si, e menos no mundo 
propriamente dito. Já não pretendem fazer a diferença global, mas criar 
um nome e, de alguma forma, tocar algumas pessoas com quem se 
identifiquem.

Aos dezoito anos, altura em que todos supostamente deveriam ter uma ideia 
definida do que pretendem seguir, são poucos os que estão completamente 
certos do que vão fazer num futuro próximo.

Nesse aspeto, considero que o ensino obrigatório em Portugal apresenta 
várias falhas porque não permite que os jovens experimentem as áreas 
no terreno, antes de escolher o ensino superior mais adequado. Acredito 
que já estariam mais cientes daquilo que lhes dá, ou não, prazer realizar e 
evitaria que apenas o descobrissem anos mais tarde.

Como o ensino não está direcionado para a vertente prática das profissões, 
e contrariamente ao que seria suposto, o início da fase adulta pode ser a 
altura de tomar más decisões, de fazer escolhas erradas, arrepender-se 
e voltar atrás quantas vezes for necessário até que seja encontrado o 
‘caminho ideal’. Mudar de ideias e mudar novamente. Até porque vivemos 
numa altura em que nada é permanente ou certo. Numa altura em que a ideia 
de carreira não é a mesma daquela que era na altura dos nossos pais.

A área escolhida aos dezoito anos não é obrigatoriamente a área de 
sucesso, por isso é a altura de experimentar o máximo de coisas possível 
para descobrir ao certo aquilo em que são bons e, simultaneamente, são 
felizes a fazê-lo.

Como o ensino 
não está 
direcionado para 
a vertente prática 
das profissões, 
a área escolhida 
aos dezoito 
anos não é 
obrigatoriamente 
a área de sucesso, 
por isso é a altura 
de experimentar o 
máximo de coisas 
possível

Luís Duarte 
de Sousa
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Tens entre 18 e 35 anos e queres apostar na tua formação? Conhece o Programa 
Jovem + Digital, criado com a publicação da Portaria n.º 250-A/2020, de 23 de 

outubro! Este programa pretende reforçar a qualidade, a eficácia e a agilidade da 
formação e da qualificação profissional, com o objetivo de apostar na aquisição de 

competências específicas na área digital.

A pandemia SARS-CoV-2 provocou 
alterações sociais, económicas, 
sociais e individuais que mudaram 
o paradigma de inúmeras empresas, 
potenciando a oportunidade de um 
alargamento dos negócios ligados 
à área digital. Anteriormente, a 
falta de recursos humanos com 
as competências profissionais 
adequadas às necessidades das 
empresas, na área digital, já era uma 
necessidade, tornando-se ainda mais 
evidente com a pandemia e com a 
aposta crescente no mundo digital.

O Programa Jovem + Digital destina-
-se a jovens adultos com idades 
compreendidas entre os 18 anos e 
os 35 anos, inscritos no Instituto do 
Emprego e Formação Profissional, I. P. 
como desempregados com habilitação 
académica de nível secundário ou 
superior, mas também a quem não 
tenha concluído o último ano do ciclo 
formativo de nível secundário, e aos 
que estejam a realizar processos 

de Reconhecimento, Validação e 
Certificação de Competências de 
nível secundário. Os Centros Qualifica 
irão definir o percurso de formação 
necessário para conclusão do ensino 
secundário.

Para participar no Programa, os 
jovens adultos inscritos nos centros 
de emprego do IEFP, I.P., não 
necessitam de ter um tempo mínimo 
de inscrição para serem considerados 
desempregados.

Os percursos de formação na área 
digital constam do Catálogo Nacional 
de Qualificações (CNQ) e têm uma 
duração máxima de 350 horas. Os 
grupos de formação integram entre 
15 e 30 formandos (podendo existir 
exceções).

Nos percursos de formação, 
disponíveis no CNQ, incluem-se 
Linguagens de Programação (Java; 
.NET; Python e Web), Cibersegurança, 

Gestão de redes sociais, Comércio 
digital, UX/UI Design, Análise de 
dados, Business Intelligence, entre 
outros...
Esta formação pode ser realizada pela 
rede de Centros do IEFP, I.P., de gestão 
direta e participada, ou por outras 
entidades formadoras certificadas 
pela Direção-Geral do Emprego e das 
Relações de Trabalho, em regime 
presencial ou à distância.

Durante a formação, os formandos 
têm direito à bolsa de formação e ao 
subsídio de alimentação, e ainda, 
seguro de acidentes pessoais durante 
todo o período de formação.

A formação de recursos humanos, 
sobretudo de jovens adultos, para 
as empresas no quadro da área 
digital, no contexto em que vivemos, 
adquire uma importância e urgência 
fundamental e, por isso, é importante 
mobilizar todos os esforços para 
colmatar essa lacuna no mercado de 
trabalho.

Jovem 
aposta na tua formação digital

+ Digital:
Programa

publirreportagem
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com as sugestões que temos para ti
Estás preparad@ para o regresso à escola? Já andas a contar as horas para rever os amigos, a “crush” ou até 
mesmo os professores? Nós queremos que o teu regresso seja em bom, e por isso deixamos algumas dicas 

para voltares em grande estilo. Haverá melhor forma de desconfinar do que a sentires-te confiante? A resposta é 
seguramente Não! Com os looks que pensamos especialmente para ti, usar máscara nem vai ser um problema, 

até porque podes sempre combiná-la com o teu outfit para teres a aposta perfeita. Deixa-te inspirar!

Deixa-te inspirar

1 | Zara

Boy

1 | Zara

4 | H&M

4 | Zara
3 | Zara

Girl
2 | Pull&bear

2 | Zara

3 | Zara



3.000 MIN / MÊS

+ 5GB / MÊS

INCLUI APPS SEM GASTAR NET DESCONTOS MOCHE
Vantagens e descontos

a pensar em ti

3GB
€12,90/mês

JUNTA O TEU MOCHE
À FATURA MEO LÁ DE CASA

PU
B

PU
B
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www.decojovem.pt
DECOJovemConsumidoresParaoFuturo
DECOJovem
/decojovem

5
f
T

A DECOJovem é um projeto da 
DECO - Associação Portuguesa 
para a Defesa do Consumidor 
criado a pensar nos jovens consumidores

MAS ENTÃO O QUE É A PROPRIEDADE INTELECTUAL?
A propriedade intelectual é um conjunto de direitos que abrange as criações 
do conhecimento humano, incluindo poemas, filmes, músicas, e que passam 
por todo um processo: desde uma invenção, uma descoberta ou o nome 
de uma marca. Este conceito tem duas áreas fundamentais: a propriedade 
industrial (relacionada com as empresas) e a área dos diretos de autor. A 
propriedade industrial protege as criações que as empresas produzem e 
são as marcas, as patentes e designs que são abrangidas por direitos para 
quem utiliza, produz e comercializa. A contrafação é um dos seus maiores 
problemas: é crime; os produtos não têm garantia de qualidade e não podes 
reclamar sobre eles e, ainda, podem apresentar defeitos, visto que, não há 
normas de controlo e fiscalização podendo por em risco a tua saúde.

O AUTOR E A OBRA
No que diz respeito à área dos direitos dos autores, sabes definir autor e obra? 
Autor é o criador de uma obra, ou seja, se fazes um desenho és tu o autor. 
Este desenho é considerado uma obra porque tiveste uma ideia e colocaste 
em prática, neste caso na forma de um desenho. Se alguém utilizar o teu 
desenho sem a tua autorização estamos perante uma violação dos direitos de 
autor e o nome mais comum é de pirataria. A pirataria ocorre sobretudo por 
razões económicas, porque se está a adquirir uma obra gratuitamente ou por 
um valor baixo.

CONSUMER.TALKS - BRAIN IDEAS 2.0
Caso sintas curiosidade por este tema e pretendas saber mais, podes 
contar com as Consumer.Talks da DECOJovem onde são criados momento 
de conversa, discussão e partilha sobre como podemos combater estes 
problemas e dar o devido valor ao do trabalho dos autores e das suas obras, 
das empresas e das suas criações. Para saber mais sobre o Brain Ideas, 
https://decojovem.pt/brainideas/

Nas últimas décadas, assistimos a um enorme desenvolvimento das tecnologias 
de informação e comunicação, em particular da Internet. Por um lado, este 
desenvolvimento trouxe inúmeras vantagens, como por exemplo o acesso a todo o 
tipo de informação. Mas, por outro, favoreceu também um aumento das ameaças à 
propriedade intelectual.

Sabes o que é a
Propriedade
Intelectual? 

Texto e Ilustrações: Deco Jovem



GestãoProteção Civil

Auxiliar de Saúde

Gestão de Equipamentos 
Informáticos

Mecatrónica Automóvel

Ação Educativa

Cozinha / Pastelaria

Comunicação - Marketing, 
Relações Públicas e Publicidade

Gestão e Programação de 
Sistemas Informáticos

Restaurante/Bar

Eletrónica e
Telecomunicações

Comercial

Animador Sociocultural

Pastelaria/Padaria

Comunicação e
Serviço Digital

Turismo

Ótica Ocular

Eletrónica, Automação
e Computadores

Desenho Digital 3DMultimédia

Mecatrónica LogísticaConstrução Civil - variante
Condução de Obra - Edifícios 

Eletrónica, Automação
e Comando

Rececionista de Hotel

Frequência
Gratuita

CURSOS PROFISSIONAIS*

Equivalência ao 12.º ano | Nível 4 do QNQ

214 996 440

Mecânico de Aeronaves
e de Material de Voo

Segurança no Trabalho

Auxiliar de FarmáciaManutenção - Hotelaria

Co :Co nanciado por: Reconhecido por:

* a aguardar aprovação do número de vagas pelo Ministério da Educação

Manutenção e
Operação Ferroviária

Instalador de Sistemas
Solares Fotovoltaicos
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