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POCH-01-5266-FSE-000001
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AEVA - ASSOCIAÇÃO PARA A 

EDUCAÇÃO E VALORIZAÇÃO DA 

REGIÃO DE AVEIRO

Cursos de Educação e Formação 

de Jovens (CEF)
11/08/2015 01/09/2014 31/08/2015 389 340,62 FSE 330 939,53

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Região de Aveiro Aveiro

POCH-01-5266-FSE-000002
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

ASSOCIAÇÃO PARA A VALORIZAÇÃO 

AGRARIA-AVA

Cursos de Educação e Formação 

de Jovens (CEF)
11/08/2015 15/09/2014 31/08/2015 160 366,78 FSE 136 311,76

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Oeste Torres Vedras

POCH-01-5266-FSE-000003
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

COOPETAPE - COOPERATIVA DE ENSINO 

CRL

Cursos de Educação e Formação 

de Jovens (CEF)
11/08/2015 01/09/2014 31/08/2015 61 144,93 FSE 51 973,19

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Alto Minho Viana do Castelo

POCH-01-5266-FSE-000004
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DA 

AZAMBUJA

Cursos de Educação e Formação 

de Jovens (CEF)
11/08/2015 15/09/2014 24/07/2015 32 712,51 FSE 27 805,63

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Lezíria do Tejo Azambuja

POCH-01-5266-FSE-000005
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

INSTITUTO VAZ SERRA,SOCIEDADE DE 

ENSINO,CULTURA E RECREIO S.A.

Cursos de Educação e Formação 

de Jovens (CEF)
09/10/2015 01/09/2014 31/08/2015 75 990,68 FSE 64 592,08

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Médio Tejo Sertã

POCH-01-5266-FSE-000006
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS ABEL 

SALAZAR, SÃO MAMEDE DE INFESTA

Cursos de Educação e Formação 

de Jovens (CEF)
16/09/2015 15/09/2014 31/07/2015 47 289,69 FSE 40 196,24

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal
Área Metropolitana do 

Porto
Matosinhos

POCH-01-5266-FSE-000007
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

EDIÇÕES CONVITE À MUSICA LDA
Cursos Básicos do Ensino 

Artístico e Especializado
11/08/2015 08/09/2014 31/08/2015 664 985,79 FSE 565 237,92

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Viseu Dão Lafões Santa Comba Dão

POCH-01-5266-FSE-000008
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

ESCOLA DE MUSICA ÓSCAR DA SILVA, 

CRL

Cursos Básicos do Ensino 

Artístico e Especializado
11/08/2015 11/09/2014 31/08/2015 446 210,23 FSE 379 278,70

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal
Área Metropolitana do 

Porto
Matosinhos

POCH-01-5266-FSE-000009
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

CONSERVATÓRIO DE MÚSICA DE 

ÁGUEDA

Cursos Básicos do Ensino 

Artístico e Especializado
11/08/2015 15/09/2014 31/08/2015 383 026,44 FSE 325 572,47

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Região de Aveiro Águeda

POCH-01-5266-FSE-000010
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

EAB - ESCOLA DE ARTES DA BAIRRADA - 

ASSOCIAÇÃO DE ENSINO ARTÍSTICO

Cursos Básicos do Ensino 

Artístico e Especializado
11/08/2015 15/09/2014 31/08/2015 320 211,54 FSE 272 179,81

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Região de Aveiro Oliveira do Bairro

POCH-01-5266-FSE-000011
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

FUNDAÇÃO CONSERVATÓRIO DE 

MÚSICA DA MAIA

Cursos Básicos do Ensino 

Artístico e Especializado
11/08/2015 02/09/2014 31/08/2015 117 016,22 FSE 99 463,79

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal
Área Metropolitana do 

Porto
Maia

POCH-01-5266-FSE-000012
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

ASSOCIAÇÃO PARA DEFESA DO 

ARTESANATO E PATRIMONIO DE VILA 

DO CONDE

Cursos Básicos do Ensino 

Artístico e Especializado
11/08/2015 01/09/2014 31/08/2015 341 293,03 FSE 290 099,08

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal
Área Metropolitana do 

Porto
Vila do Conde

POCH-01-5266-FSE-000013
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

FUNDAÇÃO PIRES NEGRÃO
Cursos Básicos do Ensino 

Artístico e Especializado
11/08/2015 01/09/2014 31/08/2015 611 305,27 FSE 519 609,48

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Região de Coimbra Cantanhede

POCH-01-5266-FSE-000014
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

ESCOLA PROFISSIONAL DE 

AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO 

RURAL DE PONTE DE LIMA

Cursos de Educação e Formação 

de Jovens (CEF)
11/08/2015 12/09/2014 31/07/2015 115 032,25 FSE 97 777,41

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Alto Minho Ponte de Lima

POCH-01-5266-FSE-000015
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS TOMAZ 

PELAYO, SANTO TIRSO

Cursos de Educação e Formação 

de Jovens (CEF)
11/08/2015 11/09/2014 14/08/2015 70 436,48 FSE 59 871,01

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal
Área Metropolitana do 

Porto
Santo Tirso

POCH-01-5266-FSE-000016
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE 

CELORICO DE BASTO

Cursos de Educação e Formação 

de Jovens (CEF)
11/08/2015 15/09/2014 31/08/2015 76 115,32 FSE 64 698,02

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Tâmega e Sousa Celorico de Basto

POCH-01-5266-FSE-000017
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

CMSM - CURSO DE MÚSICA SILVA 

MONTEIRO, LDA

Cursos Básicos do Ensino 

Artístico e Especializado
11/08/2015 01/09/2014 31/08/2015 643 220,26 FSE 546 737,22

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal
Área Metropolitana do 

Porto
Porto

POCH-01-5266-FSE-000018
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE 

CELORICO DA BEIRA

Cursos de Educação e Formação 

de Jovens (CEF)
11/08/2015 15/09/2014 31/07/2015 50 616,97 FSE 43 024,42

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Beiras e Serra da Estrela Celorico da Beira

POCH-01-5266-FSE-000019
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE IDÃES
Cursos de Educação e Formação 

de Jovens (CEF)
11/08/2015 12/09/2014 31/08/2015 51 862,40 FSE 44 083,04

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Tâmega e Sousa Felgueiras

POCH-01-5266-FSE-000020
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

TUNA MUSICAL BRANDOENSE
Cursos Básicos do Ensino 

Artístico e Especializado
11/08/2015 12/09/2014 31/08/2015 490 549,71 FSE 416 967,25

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal
Área Metropolitana do 

Porto
Santa Maria da Feira

POCH-01-5266-FSE-000021
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE 

MIRANDA DO CORVO

Cursos de Educação e Formação 

de Jovens (CEF)
11/08/2015 15/09/2014 31/08/2015 72 691,26 FSE 61 787,57

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Região de Coimbra Miranda do Corvo

POCH-01-5266-FSE-000022
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE 

ALJUSTREL

Cursos de Educação e Formação 

de Jovens (CEF)
11/08/2015 15/09/2014 31/08/2015 36 578,47 FSE 31 091,70

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Baixo Alentejo Aljustrel
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POCH-01-5266-FSE-000023
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE 

ESTARREJA

Cursos de Educação e Formação 

de Jovens (CEF)
11/08/2015 01/09/2014 31/08/2015 54 379,80 FSE 46 222,83

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Região de Aveiro Estarreja

POCH-01-5266-FSE-000024
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

EPRALIMA - ESCOLA PROFISSIONAL DO 

ALTO LIMA - COOPERATIVA DE 

INTERESSE PÚBLICO E 

RESPONSABILIDADE, LIMITADA

Cursos de Educação e Formação 

de Jovens (CEF)
11/08/2015 01/09/2014 31/08/2015 70 945,32 FSE 60 303,52

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Alto Minho Ponte de Lima

POCH-01-5266-FSE-000025
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

ESCOLA PROFISSIONAL DO MARQUÊS 

DE VALLE FLOR LDA

Cursos de Educação e Formação 

de Jovens (CEF)
11/08/2015 01/09/2014 31/08/2015 71 769,98 FSE 61 004,48

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Douro Murça

POCH-01-5266-FSE-000026
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

ASSOCIAÇÃO DE CULTURA MUSICAL DE 

LOUSADA

Cursos Básicos do Ensino 

Artístico e Especializado
11/08/2015 15/09/2014 31/08/2015 677 275,34 FSE 575 684,04

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Tâmega e Sousa Lousada

POCH-01-5266-FSE-000027
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

ESCOLA PROFISSIONAL AGRICOLA 

QUINTA DA LAGEOSA

Cursos de Educação e Formação 

de Jovens (CEF)
23/11/2015 01/09/2014 31/08/2015 128 491,97 FSE 109 218,17

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Beiras e Serra da Estrela Covilhã

POCH-01-5266-FSE-000028
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS COIMBRA 

CENTRO

Cursos de Educação e Formação 

de Jovens (CEF)
11/08/2015 15/09/2014 28/08/2015 59 500,40 FSE 50 575,34

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Região de Coimbra Coimbra

POCH-01-5266-FSE-000029
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

SOCIEDADE MUSICAL DE GUIMARÃES
Cursos Básicos do Ensino 

Artístico e Especializado
11/08/2015 15/09/2014 31/08/2015 661 495,16 FSE 562 270,89

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Ave Vieira do Minho

POCH-01-5266-FSE-000030
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

ESCOLA SECUNDARIA DE BOA NOVA, 

LEÇA DA PALMEIRA, MATOSINHOS

Cursos de Educação e Formação 

de Jovens (CEF)
11/08/2015 12/09/2014 14/08/2015 66 641,13 FSE 56 644,96

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal
Área Metropolitana do 

Porto
Matosinhos

POCH-01-5266-FSE-000031
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DO 

CADAVAL

Cursos de Educação e Formação 

de Jovens (CEF)
11/08/2015 15/09/2014 27/07/2015 52 925,52 FSE 44 986,69

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Oeste Cadaval

POCH-01-5266-FSE-000032
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DO PAIÃO
Cursos de Educação e Formação 

de Jovens (CEF)
11/08/2015 15/09/2014 31/07/2015 83 000,67 FSE 70 550,57

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Região de Coimbra Figueira da Foz

POCH-01-5266-FSE-000033
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

ORFEÃO DE LEIRIA|CONSERVATÓRIO 

DE ARTES, ASSOCIAÇÃO

Cursos Básicos do Ensino 

Artístico e Especializado
14/10/2015 01/09/2014 31/08/2015 860 980,00 FSE 731 833,00

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Região de Leiria Leiria

POCH-01-5266-FSE-000034
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

EPCE - ESCOLA PROFISSIONAL DE 

COMÉRCIO EXTERNO LDA

Cursos de Educação e Formação 

de Jovens (CEF)
11/08/2015 01/09/2014 31/08/2015 72 715,22 FSE 61 807,94

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal
Área Metropolitana do 

Porto
Porto

POCH-01-5266-FSE-000035
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS 

DE CASTELO DE PAIVA

Cursos de Educação e Formação 

de Jovens (CEF)
11/08/2015 11/09/2014 03/07/2015 47 248,71 FSE 40 161,40

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Tâmega e Sousa Castelo de Paiva

POCH-01-5266-FSE-000036
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

PROVINCIA PORTUGUESA DA 

SOCIEDADE SALESIANA

Cursos de Educação e Formação 

de Jovens (CEF)
11/08/2015 15/09/2014 31/07/2015 44 037,58 FSE 37 431,94

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Douro Peso da Régua

POCH-01-5266-FSE-000037
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

ACADEMIA DE MÚSICA DE VIANA DO 

CASTELO - CONSERVATÓRIO REGIONAL 

DO ALTO MINHO

Cursos Básicos do Ensino 

Artístico e Especializado
11/08/2015 01/09/2014 31/08/2015 712 232,98 FSE 605 398,03

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Alto Minho Viana do Castelo

POCH-01-5266-FSE-000038
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

PROFISOUSA - ASSOCIAÇÃO DE ENSINO 

PROFISSIONAL DO VALE DO SOUSA

Cursos de Educação e Formação 

de Jovens (CEF)
11/08/2015 15/09/2014 31/08/2015 67 775,52 FSE 57 609,19

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Tâmega e Sousa Paços de Ferreira

POCH-01-5266-FSE-000039
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

CENTRO DE PROMOÇÃO SOCIAL
Cursos de Educação e Formação 

de Jovens (CEF)
11/08/2015 01/09/2014 31/08/2015 70 048,47 FSE 59 541,20

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Viseu Dão Lafões São Pedro do Sul

POCH-01-5266-FSE-000040
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

ESCOLA SECUNDÁRIA DE S. PEDRO DA 

COVA, GONDOMAR

Cursos de Educação e Formação 

de Jovens (CEF)
11/08/2015 15/09/2014 31/08/2015 49 601,20 FSE 42 161,02

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal
Área Metropolitana do 

Porto
Gondomar

POCH-01-5266-FSE-000042
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

ESCOLA PROFISSIONAL DE 

AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO 

RURAL DE VAGOS

Cursos de Educação e Formação 

de Jovens (CEF)
11/08/2015 15/09/2014 31/08/2015 260 258,14 FSE 221 219,42

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Região de Aveiro Vagos

POCH-01-5266-FSE-000043
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

ASSOCIAÇÃO DIOGO DE AZAMBUJA
Cursos de Educação e Formação 

de Jovens (CEF)
11/08/2015 15/09/2014 31/08/2015 70 786,40 FSE 60 168,44

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Região de Coimbra Montemor-o-Velho

POCH-01-5266-FSE-000044
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

ZENDENSINO - COOPERATIVA DE 

ENSINO E INTERESSE PÚBLICO DE 

RESPONSABILIDADE LIMITADA

Cursos Básicos do Ensino 

Artístico e Especializado
11/08/2015 15/09/2014 31/08/2015 572 838,01 FSE 486 912,31

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Cávado Esposende

POCH-01-5266-FSE-000046
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE SANTO 

ANDRÉ, SANTIAGO DO CACÉM

Cursos de Educação e Formação 

de Jovens (CEF)
11/08/2015 15/09/2014 31/07/2015 80 382,46 FSE 68 325,09

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Alentejo Litoral Santiago do Cacém
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POCH-01-5266-FSE-000047
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE SANTA 

COMBA DÃO

Cursos de Educação e Formação 

de Jovens (CEF)
11/08/2015 12/09/2014 31/08/2015 64 647,62 FSE 54 950,48

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Viseu Dão Lafões Santa Comba Dão

POCH-01-5266-FSE-000048
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

SOCIEDADE DE INSTRUÇÃO E RECREIO 

OS PIMPÕES

Cursos Básicos do Ensino 

Artístico e Especializado
11/08/2015 11/09/2014 31/08/2015 167 577,07 FSE 142 440,51

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Oeste Caldas da Rainha

POCH-01-5266-FSE-000049
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS ALCAIDES 

DE FARIA, BARCELOS

Cursos de Educação e Formação 

de Jovens (CEF)
11/08/2015 16/09/2014 31/08/2015 237 536,93 FSE 201 906,39

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Cávado Barcelos

POCH-01-5266-FSE-000050
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

CONSERVATÓRIO DE MÚSICA DE 

FELGUEIRAS

Cursos Básicos do Ensino 

Artístico e Especializado
11/08/2015 01/09/2014 31/08/2015 160 985,75 FSE 136 837,89

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Tâmega e Sousa Felgueiras

POCH-01-5266-FSE-000051
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

ESCOLA SECUNDÁRIA DR. JOAQUIM 

GOMES FERREIRA ALVES

Cursos de Educação e Formação 

de Jovens (CEF)
11/08/2015 15/09/2014 15/07/2015 49 081,62 FSE 41 719,38

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal
Área Metropolitana do 

Porto
Vila Nova de Gaia

POCH-01-5266-FSE-000052
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

PRODESO - ENSINO PROFISSIONAL, 

E.M., LDA

Cursos de Educação e Formação 

de Jovens (CEF)
11/08/2015 12/09/2014 31/08/2015 56 374,59 FSE 47 918,40

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Região de Coimbra Coimbra

POCH-01-5266-FSE-000053
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

ESCOLA PROFISSIONAL DE 

DESENVOLVIMENTO RURAL DE ALTER 

DO CHÃO

Cursos de Educação e Formação 

de Jovens (CEF)
11/08/2015 15/09/2014 31/08/2015 45 333,33 FSE 38 533,33

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Alto Alentejo Alter do Chão

POCH-01-5266-FSE-000054
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS 

ANDRÉ SOARES

Cursos de Educação e Formação 

de Jovens (CEF)
11/08/2015 13/09/2014 31/08/2015 77 754,67 FSE 66 091,47

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Cávado Braga

POCH-01-5266-FSE-000055
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

ESCOLA SECUNDÁRIA DE INÊS DE 

CASTRO

Cursos de Educação e Formação 

de Jovens (CEF)
11/08/2015 11/09/2014 10/07/2015 42 909,54 FSE 36 473,11

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal
Área Metropolitana do 

Porto
Vila Nova de Gaia

POCH-01-5266-FSE-000056
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

BEATRIZ RIBEIRO & FILHOS LDA
Cursos de Educação e Formação 

de Jovens (CEF)
11/08/2015 11/09/2014 31/08/2015 68 680,97 FSE 58 378,82

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal
Área Metropolitana do 

Porto
Porto

POCH-01-5266-FSE-000057
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

ACADEMIA DE MÚSICA DA RUA COSTA 

CABRAL LDA

Cursos Básicos do Ensino 

Artístico e Especializado
20/01/2016 08/09/2014 31/08/2015 1 169 969,02 FSE 994 473,67

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal
Área Metropolitana do 

Porto
Porto

POCH-01-5266-FSE-000058
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE SANTA 

MARIA DA FEIRA

Cursos de Educação e Formação 

de Jovens (CEF)
11/08/2015 16/09/2014 31/07/2015 66 419,29 FSE 56 456,40

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal
Área Metropolitana do 

Porto
Santa Maria da Feira

POCH-01-5266-FSE-000059
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

"SOCIEDADE FILARMÓNICA VIZELENSE"
Cursos Básicos do Ensino 

Artístico e Especializado
11/08/2015 01/09/2014 31/08/2015 376 272,69 FSE 319 831,79

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Ave Vizela

POCH-01-5266-FSE-000060
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

SÃO TEOTONIO-SOCIEDADE DE 

ENSINO,CULTURA E EDUCAÇÃO CRISTÃ 

S.A.

Cursos Básicos do Ensino 

Artístico e Especializado
11/08/2015 01/09/2014 31/08/2015 806 856,20 FSE 685 827,77

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Região de Coimbra Coimbra

POCH-01-5266-FSE-000061
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

CAME - CENTRO DE ARTE, MÚSICA E 

EDUCAÇÃO DE ÓBIDOS, LDA

Cursos Básicos do Ensino 

Artístico e Especializado
11/08/2015 01/09/2014 31/08/2015 485 406,83 FSE 412 595,81

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Oeste Óbidos

POCH-01-5266-FSE-000062
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

ESCOLA PROFISSIONAL DE 

DESENVOLVIMENTO RURAL DE 

ABRANTES

Cursos de Educação e Formação 

de Jovens (CEF)
11/08/2015 15/09/2014 31/08/2015 155 884,86 FSE 132 502,13

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Médio Tejo Abrantes

POCH-01-5266-FSE-000063
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

INSTITUTO DE FORMAÇÃO 

PROFISSIONAL ALBINO SOUSA CRUZ

Cursos de Educação e Formação 

de Jovens (CEF)
11/08/2015 08/09/2014 31/08/2015 66 848,96 FSE 56 821,62

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal
Área Metropolitana do 

Porto
Santo Tirso

POCH-01-5266-FSE-000064
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

INSTITUTO EDUCATIVO PADRE AFONSO 

LUISIER S.J.

Cursos de Educação e Formação 

de Jovens (CEF)
11/08/2015 08/09/2014 31/08/2015 65 713,13 FSE 55 856,16

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal
Área Metropolitana do 

Porto
Santo Tirso

POCH-01-5266-FSE-000066
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

SANTA CASA DA MISERICORDIA DO 

FUNDÃO

Cursos Básicos do Ensino 

Artístico e Especializado
11/08/2015 01/09/2014 31/08/2015 634 999,11 FSE 539 749,24

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Beiras e Serra da Estrela Fundão

POCH-01-5266-FSE-000067
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

ASSOCIAÇÃO PARA A PROMOÇÃO DE 

VISEU E REGIÃO

Cursos Básicos do Ensino 

Artístico e Especializado
11/08/2015 01/09/2014 31/08/2015 732 323,14 FSE 622 474,67

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Viseu Dão Lafões Viseu

POCH-01-5266-FSE-000068
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AMAR TERRA VERDE, LDA
Cursos de Educação e Formação 

de Jovens (CEF)
11/08/2015 01/09/2014 31/08/2015 79 573,51 FSE 67 637,48

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Cávado Vila Verde

POCH-01-5266-FSE-000069
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE VILA 

VERDE

Cursos de Educação e Formação 

de Jovens (CEF)
11/08/2015 02/09/2014 31/08/2015 52 301,24 FSE 44 456,05

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Cávado Vila Verde
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POCH-01-5266-FSE-000070
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO VIEIRA DE ARAÚJO
Cursos de Educação e Formação 

de Jovens (CEF)
11/08/2015 08/09/2014 31/08/2015 47 792,41 FSE 40 623,55

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Ave Vieira do Minho

POCH-01-5266-FSE-000072
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

ASSOCIAÇÃO PRÓ-MÚSICA DA PÓVOA 

DE VARZIM

Cursos Básicos do Ensino 

Artístico e Especializado
11/08/2015 01/09/2014 31/08/2015 377 362,06 FSE 320 757,75

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal
Área Metropolitana do 

Porto
Póvoa de Varzim

POCH-01-5266-FSE-000073
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DO 

FUNDÃO

Cursos de Educação e Formação 

de Jovens (CEF)
13/07/2015 12/09/2014 31/07/2015 62 676,03 FSE 53 274,63

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Beiras e Serra da Estrela Fundão

POCH-01-5266-FSE-000074
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS D.LUÍS DE 

ATAÍDE

Cursos de Educação e Formação 

de Jovens (CEF)
11/08/2015 15/09/2014 31/07/2015 68 248,12 FSE 58 010,90

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Oeste Peniche

POCH-01-5266-FSE-000075
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS 

MARCELINO MESQUITA DO CARTAXO

Cursos de Educação e Formação 

de Jovens (CEF)
11/08/2015 12/09/2014 31/07/2015 99 888,99 FSE 84 905,64

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Lezíria do Tejo Cartaxo

POCH-01-5266-FSE-000076
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

EPROCHAS - ASSOCIAÇÃO PARA A 

ESCOLA PROFISSIONAL DAS ROCHAS- 

EM LIQUIDAÇÃO

Cursos de Educação e Formação 

de Jovens (CEF)
11/08/2015 06/09/2014 31/08/2015 62 711,29 FSE 53 304,60

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Tâmega e Sousa Marco de Canaveses

POCH-01-5266-FSE-000077
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE 

PÓVOA DO LANHOSO

Cursos de Educação e Formação 

de Jovens (CEF)
13/07/2015 12/09/2014 31/07/2015 59 563,01 FSE 50 628,56

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Ave Póvoa de Lanhoso

POCH-01-5266-FSE-000078
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE 

ANSIÃO

Cursos de Educação e Formação 

de Jovens (CEF)
11/08/2015 12/09/2014 31/08/2015 104 770,32 FSE 89 054,77

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Região de Leiria Ansião

POCH-01-5266-FSE-000079
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE 

ALMEIRIM

Cursos de Educação e Formação 

de Jovens (CEF)
11/08/2015 15/09/2014 31/08/2015 51 910,27 FSE 44 123,73

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Lezíria do Tejo Almeirim

POCH-01-5266-FSE-000080
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE 

BENAVENTE

Cursos de Educação e Formação 

de Jovens (CEF)
11/08/2015 15/09/2014 31/08/2015 60 090,97 FSE 51 077,32

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Lezíria do Tejo Benavente

POCH-01-5266-FSE-000081
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS SÃO 

MARTINHO DO PORTO

Cursos de Educação e Formação 

de Jovens (CEF)
11/08/2015 15/09/2014 31/07/2015 33 984,19 FSE 28 886,56

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Oeste Alcobaça

POCH-01-5266-FSE-000082
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

ESCOLA PROFISSIONAL DE 

AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO 

RURAL DE MARCO DE CANAVESES

Cursos de Educação e Formação 

de Jovens (CEF)
11/08/2015 01/09/2014 31/08/2015 95 580,28 FSE 81 243,24

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Tâmega e Sousa Marco de Canaveses

POCH-01-5266-FSE-000083
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

ACADEMIA DE MÚSICA DE AROUCA
Cursos Básicos do Ensino 

Artístico e Especializado
11/08/2015 01/09/2014 31/08/2015 355 895,61 FSE 302 511,27

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal
Área Metropolitana do 

Porto
Arouca

POCH-01-5266-FSE-000086
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE CISTER
Cursos de Educação e Formação 

de Jovens (CEF)
11/08/2015 15/09/2014 31/07/2015 171 365,65 FSE 145 660,80

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Oeste Alcobaça

POCH-01-5266-FSE-000087
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE 

FONTES PEREIRA DE MELO

Cursos de Educação e Formação 

de Jovens (CEF)
11/08/2015 15/09/2014 31/07/2015 127 054,17 FSE 107 996,04

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal
Área Metropolitana do 

Porto
Porto

POCH-01-5266-FSE-000088
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

ESCOLA SECUNDÁRIA COM 3º CICLO DO 

ENSINO BÁSICO JOSÉ RÉGIO, VILA DO 

CONDE

Cursos de Educação e Formação 

de Jovens (CEF)
11/08/2015 15/09/2014 21/07/2015 73 938,89 FSE 62 848,06

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal
Área Metropolitana do 

Porto
Vila do Conde

POCH-01-5266-FSE-000089
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS Nº 1 DE 

ABRANTES

Cursos de Educação e Formação 

de Jovens (CEF)
11/08/2015 15/09/2014 31/07/2015 51 770,26 FSE 44 004,72

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Médio Tejo Abrantes

POCH-01-5266-FSE-000090
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DOUTOR 

JÚLIO MARTINS

Cursos de Educação e Formação 

de Jovens (CEF)
11/08/2015 12/09/2014 31/07/2015 55 888,81 FSE 47 505,49

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Alto Tâmega Chaves

POCH-01-5266-FSE-000091
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

ACADEMIA DE MUSICA DE ESPINHO
Cursos Básicos do Ensino 

Artístico e Especializado
11/08/2015 08/09/2014 31/08/2015 696 881,23 FSE 592 349,05

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal
Área Metropolitana do 

Porto
Espinho

POCH-01-5266-FSE-000092
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DR. 

CORREIA MATEUS

Cursos de Educação e Formação 

de Jovens (CEF)
11/08/2015 12/09/2014 15/07/2015 75 389,66 FSE 64 081,21

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Região de Leiria Leiria

POCH-01-5266-FSE-000093
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

FUNDAÇÃO CONSERVATORIO 

REGIONAL DE GAIA

Cursos Básicos do Ensino 

Artístico e Especializado
04/12/2015 01/09/2014 31/08/2015 413 154,90 FSE 351 181,67

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal
Área Metropolitana do 

Porto
Vila Nova de Gaia

POCH-01-5266-FSE-000094
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

ASSOCIAÇÃO CULTURAL DE EDUCAÇÃO 

PELAS ARTES

Cursos Básicos do Ensino 

Artístico e Especializado
11/08/2015 01/09/2014 31/08/2015 440 981,15 FSE 374 833,98

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Ave Fafe
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POCH-01-5266-FSE-000095
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

ESPROMINHO - ESCOLA PROFISSIONAL 

DO MINHO LDA

Cursos de Educação e Formação 

de Jovens (CEF)
11/08/2015 15/09/2014 31/08/2015 155 014,72 FSE 131 762,51

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Cávado Braga

POCH-01-5266-FSE-000097
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE 

MUNDÃO

Cursos de Educação e Formação 

de Jovens (CEF)
11/08/2015 12/09/2014 31/07/2015 64 026,39 FSE 54 422,43

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Viseu Dão Lafões Viseu

POCH-01-5266-FSE-000098
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DA 

CHAMUSCA

Cursos de Educação e Formação 

de Jovens (CEF)
11/08/2015 15/09/2014 31/07/2015 66 329,28 FSE 56 379,89

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Lezíria do Tejo Chamusca

POCH-01-5266-FSE-000100
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

ESCOLA PROFISSIONAL INFANTE 

D.HENRIQUE

Cursos de Educação e Formação 

de Jovens (CEF)
11/08/2015 15/09/2014 31/08/2015 66 471,51 FSE 56 500,78

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal
Área Metropolitana do 

Porto
Porto

POCH-01-5266-FSE-000101
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE 

MOURE E RIBEIRA DO NEIVA

Cursos de Educação e Formação 

de Jovens (CEF)
20/10/2015 01/09/2014 30/07/2015 48 297,51 FSE 41 052,88

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Cávado Vila Verde

POCH-01-5266-FSE-000102
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

ESCOLA SECUNDARIA DE VIRIATO,VISEU
Cursos de Educação e Formação 

de Jovens (CEF)
22/07/2015 15/09/2014 24/07/2015 69 040,64 FSE 58 684,54

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Viseu Dão Lafões Viseu

POCH-01-5266-FSE-000103
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DO CERCO 

DO PORTO, PORTO

Cursos de Educação e Formação 

de Jovens (CEF)
11/08/2015 08/09/2014 31/08/2015 58 113,51 FSE 49 396,48

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal
Área Metropolitana do 

Porto
Porto

POCH-01-5266-FSE-000104
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS Nº 1 DE 

SANTIAGO DO CACÉM

Cursos de Educação e Formação 

de Jovens (CEF)
11/08/2015 01/09/2014 31/07/2015 64 360,01 FSE 54 706,01

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Alentejo Litoral Santiago do Cacém

POCH-01-5266-FSE-000105
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AAC - ACADEMIA DE ARTES DE CHAVES, 

LDA

Cursos Básicos do Ensino 

Artístico e Especializado
11/08/2015 01/09/2014 31/08/2015 305 221,33 FSE 259 438,13

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Alto Tâmega Chaves

POCH-01-5266-FSE-000106
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DR. 

BENTO DA CRUZ, MONTALEGRE

Cursos de Educação e Formação 

de Jovens (CEF)
11/08/2015 11/09/2014 31/08/2015 24 238,49 FSE 20 602,72

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Alto Tâmega Montalegre

POCH-01-5266-FSE-000107
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS D. 

SANCHO I, VILA NOVA DE FAMALICÃO

Cursos de Educação e Formação 

de Jovens (CEF)
11/08/2015 12/09/2014 31/08/2015 56 913,91 FSE 48 376,82

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Ave Vila Nova de Famalicão

POCH-01-5266-FSE-000109
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

COOPERATIVA DE ENSINO ESCOLA 

PROFISSIONAL DO CENTRO JUVENIL DE 

CAMPANHÃ CRL

Cursos de Educação e Formação 

de Jovens (CEF)
11/08/2015 01/09/2014 31/08/2015 129 858,08 FSE 110 379,37

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal
Área Metropolitana do 

Porto
Porto

POCH-01-5266-FSE-000110
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS 

MORGADO DE MATEUS, VILA REAL

Cursos de Educação e Formação 

de Jovens (CEF)
11/08/2015 12/09/2014 31/08/2015 97 579,72 FSE 82 942,76

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Douro Vila Real

POCH-01-5266-FSE-000111
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

ROVIRA LDA
Cursos Básicos do Ensino 

Artístico e Especializado
11/08/2015 01/09/2014 31/08/2015 1 053 480,66 FSE 895 458,56

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Região de Coimbra Coimbra

POCH-01-5266-FSE-000112
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

CANTO FIRME DE TOMAR, ASSOCIAÇÃO 

DE CULTURA

Cursos Básicos do Ensino 

Artístico e Especializado
28/01/2016 15/09/2014 31/08/2015 182 457,03 FSE 155 088,48

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Médio Tejo Tomar

POCH-01-5266-FSE-000113
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AMVP - ACADEMIA DE MUSICA DE 

VILAR DO PARAISO, LDA.

Cursos Básicos do Ensino 

Artístico e Especializado
09/01/2016 01/09/2014 31/08/2015 2 703 726,54 FSE 2 298 167,56

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal
Área Metropolitana do 

Porto
Vila Nova de Gaia

POCH-01-5266-FSE-000114
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS CEGO DO 

MAIO

Cursos de Educação e Formação 

de Jovens (CEF)
11/08/2015 15/09/2014 31/08/2015 76 653,73 FSE 65 155,67

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal
Área Metropolitana do 

Porto
Póvoa de Varzim

POCH-01-5266-FSE-000115
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

ACADEMIA DE MUSICA DE OLIVEIRA DE 

AZEMEIS

Cursos Básicos do Ensino 

Artístico e Especializado
11/08/2015 01/09/2014 31/08/2015 294 569,75 FSE 250 384,29

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal
Área Metropolitana do 

Porto
Oliveira de Azeméis

POCH-01-5266-FSE-000116
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

ASSOCIAÇÃO DA ACADEMIA DE 

MUSICA DE SANTA MARIA DA FEIRA

Cursos Básicos do Ensino 

Artístico e Especializado
11/08/2015 01/09/2014 31/08/2015 432 143,83 FSE 367 322,26

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal
Área Metropolitana do 

Porto
Santa Maria da Feira

POCH-01-5266-FSE-000117
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

SANTA CASA DA MISERICORDIA DA 

GUARDA

Cursos Básicos do Ensino 

Artístico e Especializado
11/08/2015 01/09/2014 31/08/2015 288 261,00 FSE 245 021,85

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Beiras e Serra da Estrela Guarda

POCH-01-5266-FSE-000119
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

ESCOLA PROFISSIONAL DE 

AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO 

RURAL DE CISTER/ALCOBAÇA

Cursos de Educação e Formação 

de Jovens (CEF)
11/08/2015 15/09/2014 31/08/2015 75 739,33 FSE 64 378,43

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Oeste Alcobaça

POCH-01-5266-FSE-000120
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE 

ANADIA

Cursos de Educação e Formação 

de Jovens (CEF)
11/08/2015 01/09/2014 31/08/2015 90 292,85 FSE 76 748,92

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Região de Aveiro Anadia
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POCH-01-5266-FSE-000121
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

CENTRO CULTURAL DE AMARANTE
Cursos Básicos do Ensino 

Artístico e Especializado
11/08/2015 01/09/2014 31/08/2015 420 754,34 FSE 357 641,19

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Tâmega e Sousa Amarante

POCH-01-5266-FSE-000122
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE 

ALCÁCER DO SAL

Cursos de Educação e Formação 

de Jovens (CEF)
11/08/2015 15/09/2014 31/07/2015 30 195,38 FSE 25 666,07

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Alentejo Litoral Alcácer do Sal

POCH-01-5266-FSE-000123
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

ESCOLA SECUNDARIA DE D.DINIS
Cursos de Educação e Formação 

de Jovens (CEF)
11/08/2015 15/09/2014 31/07/2015 109 945,77 FSE 93 453,90

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Região de Coimbra Coimbra

POCH-01-5266-FSE-000126
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

JOBRA - ASSOCIAÇÃO DE JOVENS DA 

BRANCA

Cursos Básicos do Ensino 

Artístico e Especializado
11/01/2016 22/09/2014 31/08/2015 676 607,85 FSE 575 116,67

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Região de Aveiro Albergaria-a-Velha

POCH-01-5266-FSE-000128
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

O ORFEÃO DE OVAR
Cursos Básicos do Ensino 

Artístico e Especializado
11/08/2015 01/09/2014 31/08/2015 300 164,21 FSE 255 139,58

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Região de Aveiro Ovar

POCH-01-5266-FSE-000129
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

ORFEÃO DA COVILHÃ
Cursos Básicos do Ensino 

Artístico e Especializado
11/08/2015 01/09/2014 31/08/2015 285 300,24 FSE 242 505,20

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Beiras e Serra da Estrela Covilhã

POCH-01-5266-FSE-000130
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

CONSERVATÓRIO DE CALDAS DA 

RAINHA LDA

Cursos Básicos do Ensino 

Artístico e Especializado
11/08/2015 01/09/2014 31/08/2015 627 172,27 FSE 533 096,43

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Oeste Caldas da Rainha

POCH-01-5266-FSE-000131
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

CONSERVATORIO REGIONAL DE 

CASTELO BRANCO

Cursos Básicos do Ensino 

Artístico e Especializado
11/08/2015 01/09/2014 31/08/2015 715 029,75 FSE 607 775,29

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Beira Baixa Castelo Branco

POCH-01-5266-FSE-000132
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

ACADEMIA DE MÚSICA DE CASTELO DE 

PAIVA

Cursos Básicos do Ensino 

Artístico e Especializado
11/08/2015 01/09/2014 31/08/2015 840 952,89 FSE 714 809,96

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Tâmega e Sousa Castelo de Paiva

POCH-01-5266-FSE-000133
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS VERDE 

HORIZONTE

Cursos de Educação e Formação 

de Jovens (CEF)
11/08/2015 12/09/2014 31/08/2015 70 823,42 FSE 60 199,91

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Médio Tejo Mação

POCH-01-5266-FSE-000135
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS VALE 

AVEIRAS

Cursos de Educação e Formação 

de Jovens (CEF)
11/08/2015 15/09/2014 31/08/2015 56 359,85 FSE 47 905,87

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Lezíria do Tejo Azambuja

POCH-01-5266-FSE-000136
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

OUREARTE - ESCOLA DE MÚSICA E 

ARTES DE OURÉM

Cursos Básicos do Ensino 

Artístico e Especializado
11/08/2015 01/09/2014 31/08/2015 279 206,70 FSE 237 325,70

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Médio Tejo Ourém

POCH-01-5266-FSE-000137
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

OS NOSSOS LIVROS
Cursos Básicos do Ensino 

Artístico e Especializado
11/08/2015 01/09/2014 31/08/2015 235 291,71 FSE 199 997,95

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal
Terras de Trás-os-

Montes
Bragança

POCH-01-5266-FSE-000138
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS Nº 1 DE 

BEJA

Cursos de Educação e Formação 

de Jovens (CEF)
11/08/2015 15/09/2014 31/08/2015 52 859,96 FSE 44 930,97

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Baixo Alentejo Beja

POCH-01-5266-FSE-000139
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

SOCIEDADE ARTISTICA MUSICAL DOS 

POUSOS

Cursos Básicos do Ensino 

Artístico e Especializado
11/08/2015 01/09/2014 31/08/2015 246 975,50 FSE 209 929,18

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Região de Leiria Leiria

POCH-01-5266-FSE-000140
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

FORUM CULTURAL DE GULPILHARES
Cursos Básicos do Ensino 

Artístico e Especializado
11/08/2015 01/09/2014 31/08/2015 262 628,03 FSE 223 233,83

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal
Área Metropolitana do 

Porto
Vila Nova de Gaia

POCH-01-5266-FSE-000141
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

SOCIEDADE FILARMONICA HARMONIA 

REGUENGUENSE

Cursos Básicos do Ensino 

Artístico e Especializado
11/08/2015 01/09/2014 31/08/2015 129 635,16 FSE 110 189,89

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Alentejo Central Reguengos de Monsaraz

POCH-01-5266-FSE-000142
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

CONSERVATÓRIO REGIONAL DE 

MÚSICA DE VILA REAL - COMENDADOR 

MANUEL CORREIA BOTELHO, 

ASSOCIAÇÃO CULTURAL

Cursos Básicos do Ensino 

Artístico e Especializado
11/08/2015 01/09/2014 31/08/2015 467 588,74 FSE 397 450,43

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Douro Vila Real

POCH-01-5266-FSE-000143
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

ASSOCIAÇÃO CULTURAL E MUSICAL DE 

VILA VERDE

Cursos Básicos do Ensino 

Artístico e Especializado
11/08/2015 01/09/2014 31/08/2015 404 126,23 FSE 343 507,30

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Cávado Vila Verde

POCH-01-5266-FSE-000144
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

EDDALM - ESCOLA DE DANÇA ANA 

LUÍSA MENDONÇA, UNIPESSOAL LDA

Cursos Básicos do Ensino 

Artístico e Especializado
11/08/2015 01/09/2014 31/08/2015 250 374,64 FSE 212 818,44

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal
Área Metropolitana do 

Porto
Oliveira de Azeméis

POCH-01-5266-FSE-000145
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

GRUPO DE APOIO E DINAMIZAÇÃO 

CULTURAL DE ELVAS GADICE

Cursos Básicos do Ensino 

Artístico e Especializado
11/08/2015 01/09/2014 31/08/2015 188 843,24 FSE 160 516,75

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Alto Alentejo Elvas

POCH-01-5266-FSE-000146
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

CENTRO DE CULTURA PEDRO ALVARES 

CABRAL

Cursos Básicos do Ensino 

Artístico e Especializado
11/08/2015 01/09/2014 31/08/2015 254 069,68 FSE 215 959,23

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Beiras e Serra da Estrela Belmonte
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POCH-01-5266-FSE-000147
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

CONSERVATÓRIO REGIONAL DO BAIXO 

ALENTEJO

Cursos Básicos do Ensino 

Artístico e Especializado
11/08/2015 01/09/2014 31/08/2015 731 045,38 FSE 621 388,57

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Baixo Alentejo Beja

POCH-01-5266-FSE-000148
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE 

SALVATERRA DE MAGOS

Cursos de Educação e Formação 

de Jovens (CEF)
11/08/2015 01/09/2014 31/08/2015 54 868,16 FSE 46 637,94

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Lezíria do Tejo Salvaterra de Magos

POCH-01-5266-FSE-000149
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

CENTRO CULTURAL E RECREATIVO DE 

FORNOS

Cursos Básicos do Ensino 

Artístico e Especializado
11/08/2015 01/09/2014 31/08/2015 1 031 320,70 FSE 876 622,60

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal
Área Metropolitana do 

Porto
Santa Maria da Feira

POCH-01-5266-FSE-000150
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

ASSOCIAÇÃO CULTURAL JOSE 

GUILHERME PACHECO

Cursos Básicos do Ensino 

Artístico e Especializado
09/01/2016 01/09/2014 31/08/2015 276 908,77 FSE 235 372,45

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal
Área Metropolitana do 

Porto
Paredes

POCH-01-5266-FSE-000151
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

CENTRO DE ARTES E OFÍCIOS ROQUE 

GAMEIRO

Cursos Básicos do Ensino 

Artístico e Especializado
11/08/2015 01/09/2014 31/08/2015 551 845,74 FSE 469 068,88

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Médio Tejo Alcanena

POCH-01-5266-FSE-000152
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE 

AMARELEJA

Cursos de Educação e Formação 

de Jovens (CEF)
13/07/2015 15/09/2014 15/07/2015 33 188,40 FSE 28 210,14

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Baixo Alentejo Moura

POCH-01-5266-FSE-000153
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

INETESE - ASSOCIAÇÃO PARA O ENSINO 

E FORMAÇÃO

Cursos de Educação e Formação 

de Jovens (CEF)
11/08/2015 15/09/2014 31/08/2015 54 914,09 FSE 46 676,98

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Beira Baixa Castelo Branco

POCH-01-5266-FSE-000154
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

LEVANTE - COOPERATIVA DE ENSINO E 

CULTURA CRL

Cursos Básicos do Ensino 

Artístico e Especializado
11/08/2015 01/09/2014 31/08/2015 286 721,07 FSE 243 712,91

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal
Área Metropolitana do 

Porto
Matosinhos

POCH-01-5266-FSE-000155
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

BANDA DE ALCOBAÇA
Cursos Básicos do Ensino 

Artístico e Especializado
11/08/2015 01/09/2014 31/08/2015 1 037 815,74 FSE 882 143,38

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Oeste Alcobaça

POCH-01-5266-FSE-000156
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

ASSOCIAÇÃO CULTURAL ALÃO DE 

MORAIS

Cursos Básicos do Ensino 

Artístico e Especializado
11/08/2015 01/09/2014 31/08/2015 353 888,11 FSE 300 804,89

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal
Área Metropolitana do 

Porto
São João da Madeira

POCH-01-5266-FSE-000157
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

ACADEMIA DE DANÇA DO VALE DO 

SOUSA, LDA

Cursos Básicos do Ensino 

Artístico e Especializado
09/01/2016 01/09/2014 31/08/2015 159 514,47 FSE 135 587,30

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal
Área Metropolitana do 

Porto
Paredes

POCH-01-5266-FSE-000158
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

CONSERVATÓRIO DE MÚSICA DE 

SANTARÉM, CRL

Cursos Básicos do Ensino 

Artístico e Especializado
04/12/2015 01/09/2014 31/08/2015 377 857,80 FSE 321 179,13

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Lezíria do Tejo Santarém

POCH-01-5266-FSE-000159
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE 

VALONGO

Cursos de Educação e Formação 

de Jovens (CEF)
11/08/2015 15/09/2014 31/08/2015 50 501,17 FSE 42 925,99

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal
Área Metropolitana do 

Porto
Valongo

POCH-01-5266-FSE-000161
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE 

AROUCA

Cursos de Educação e Formação 

de Jovens (CEF)
11/08/2015 10/09/2014 31/08/2015 37 595,30 FSE 31 956,01

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal
Área Metropolitana do 

Porto
Arouca

POCH-01-5266-FSE-000162
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

GRUPO MUSICAL DA MOCIDADE 

PEROSINHENSE

Cursos Básicos do Ensino 

Artístico e Especializado
11/08/2015 01/09/2014 31/08/2015 595 137,09 FSE 505 866,53

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal
Área Metropolitana do 

Porto
Vila Nova de Gaia

POCH-01-5266-FSE-000163
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

CONSERVATÓRIO DE MÚSICA DE 

OURÉM E FÁTIMA - ASSOCIAÇÃO

Cursos Básicos do Ensino 

Artístico e Especializado
11/08/2015 01/09/2014 31/08/2015 1 168 511,21 FSE 993 234,53

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Médio Tejo Ourém

POCH-01-5266-FSE-000164
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

ASSOCIAÇÃO DE EDUCAÇÃO FISICA E 

DESPORTIVA DE TORRES VEDRAS

Cursos Básicos do Ensino 

Artístico e Especializado
11/08/2015 01/09/2014 31/08/2015 482 478,59 FSE 410 106,80

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Oeste Torres Vedras

POCH-01-5266-FSE-000165
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

ESCOLA DE ARTES DO NORTE 

ALENTEJANO - PORTALEGRE

Cursos Básicos do Ensino 

Artístico e Especializado
11/08/2015 01/09/2014 31/08/2015 569 613,93 FSE 484 171,84

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Alto Alentejo Portalegre

POCH-01-5266-FSE-000166
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

COOPERARTES - COOPERATIVA DE 

ENSINO ARTÍSTICO DE BASTO, CRL

Cursos Básicos do Ensino 

Artístico e Especializado
14/12/2015 01/09/2014 31/08/2015 194 339,22 FSE 165 188,34

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Tâmega e Sousa Celorico de Basto

POCH-01-5266-FSE-000167
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

A.E.E.E.- ASSOCIAÇÃO DO ENSINO 

ESPECIALIZADO DA MÚSICA

Cursos Básicos do Ensino 

Artístico e Especializado
11/08/2015 01/09/2014 31/08/2015 1 471 385,35 FSE 1 250 677,55

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Cávado Barcelos

POCH-01-5266-FSE-000168
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

ASSOCIAÇÃO DE FOMENTO DO ENSINO 

ARTISTICO A.F.E.A.

Cursos Básicos do Ensino 

Artístico e Especializado
11/08/2015 01/09/2014 31/08/2015 405 610,93 FSE 344 769,29

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Beiras e Serra da Estrela Seia

POCH-01-5266-FSE-000169
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

ASSOCIAÇÃO PRÓ ARTES DE SINES
Cursos Básicos do Ensino 

Artístico e Especializado
11/08/2015 01/09/2014 31/08/2015 367 328,45 FSE 312 229,18

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Alentejo Litoral Sines
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POCH-01-5266-FSE-000170
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

COLÉGIO D. JOSÉ I LDA
Cursos de Educação e Formação 

de Jovens (CEF)
11/08/2015 12/09/2014 31/08/2015 51 465,86 FSE 43 745,98

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Região de Aveiro Aveiro

POCH-01-5266-FSE-000171
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE 

ANTÓNIO NOBRE

Cursos de Educação e Formação 

de Jovens (CEF)
11/08/2015 15/09/2014 31/08/2015 125 289,74 FSE 106 496,28

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal
Área Metropolitana do 

Porto
Porto

POCH-01-5266-FSE-000172
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

CHORAL PHYDELLIUS
Cursos Básicos do Ensino 

Artístico e Especializado
11/08/2015 01/09/2014 31/08/2015 302 427,07 FSE 257 063,01

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Médio Tejo Torres Novas

POCH-01-5266-FSE-000173
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO VERTICAL DE MACEDO 

DE CAVALEIROS

Cursos de Educação e Formação 

de Jovens (CEF)
11/08/2015 15/09/2014 31/08/2015 41 662,76 FSE 35 413,35

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal
Terras de Trás-os-

Montes
Macedo de Cavaleiros

POCH-01-5266-FSE-000174
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

ACADEMIA DE MÚSICA FERNANDES 

FÃO

Cursos Básicos do Ensino 

Artístico e Especializado
11/08/2015 15/09/2014 31/08/2015 766 278,81 FSE 651 336,99

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Alto Minho Ponte de Lima

POCH-01-5266-FSE-000175
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

INSTITUTO DE FORMAÇÃO ARTÍSTICA 

DO VALE DO AVE - INFORARTIS

Cursos Básicos do Ensino 

Artístico e Especializado
11/08/2015 08/09/2014 31/08/2015 1 373 888,78 FSE 1 167 805,46

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal
Área Metropolitana do 

Porto
Santo Tirso

POCH-01-5266-FSE-000176
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

EBORAE MUSICA-ASSOCIAÇÃO 

MUSICAL DE EVORA

Cursos Básicos do Ensino 

Artístico e Especializado
18/09/2015 01/09/2014 31/08/2015 364 560,37 FSE 309 876,31

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Alentejo Central Évora

POCH-01-5266-FSE-000177
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

ACADEMIA DE MÚSICA DE VALE DE 

CAMBRA CRL

Cursos Básicos do Ensino 

Artístico e Especializado
11/08/2015 01/09/2014 31/08/2015 338 961,97 FSE 288 117,67

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal
Área Metropolitana do 

Porto
Vale de Cambra

POCH-01-5266-FSE-000178
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

ACADEMIA MUSICAL DOS AMIGOS DAS 

CRIANÇAS

Cursos Básicos do Ensino 

Artístico e Especializado
11/08/2015 11/09/2014 31/08/2015 155 207,68 FSE 131 926,53

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal
Área Metropolitana do 

Porto
Porto

POCH-01-5266-FSE-000179
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

COOPTÉCNICA - GUSTAVE EIFFEL, 

COOPERATIVA DE ENSINO E 

FORMAÇÃO TÉCNICO PROFISSIONAL 

CRL

Cursos de Educação e Formação 

de Jovens (CEF)
11/08/2015 01/09/2014 31/08/2015 65 817,95 FSE 55 945,26

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Médio Tejo Entroncamento

POCH-01-5266-FSE-000180
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

FUNDAÇÃO STELA E OSWALDO 

BOMFIM (FUNDAÇÃO BOMFIM)

Cursos Básicos do Ensino 

Artístico e Especializado
11/08/2015 01/09/2014 31/08/2015 498 083,53 FSE 423 371,00

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Cávado Braga

POCH-01-5266-FSE-000181
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE FAFE
Cursos de Educação e Formação 

de Jovens (CEF)
11/08/2015 15/09/2014 31/08/2015 51 400,87 FSE 43 690,74

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Ave Fafe

POCH-01-5266-FSE-000182
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

ESCOLA SECUNDÁRIA COM 3º CICLO DO 

ENSINO BÁSICO POETA AL BERTO, 

SINES

Cursos de Educação e Formação 

de Jovens (CEF)
11/08/2015 15/09/2014 31/07/2015 33 610,75 FSE 28 569,14

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Alentejo Litoral Sines

POCH-01-5266-FSE-000183
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

COMPANHIA PAULO RIBEIRO, 

ASSOCIAÇÃO CULTURAL

Cursos Básicos do Ensino 

Artístico e Especializado
11/08/2015 01/09/2014 31/08/2015 93 027,96 FSE 79 073,77

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Viseu Dão Lafões Viseu

POCH-01-5266-FSE-000184
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

ARTEDUCA - ASSOCIAÇÃO DE ENSINO E 

ARTES

Cursos Básicos do Ensino 

Artístico e Especializado
11/08/2015 01/09/2014 31/08/2015 521 473,51 FSE 443 252,48

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Ave Vila Nova de Famalicão

POCH-01-5266-FSE-000185
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

SOCIEDADE FILARMÓNICA GUALDIM 

PAIS

Cursos Básicos do Ensino 

Artístico e Especializado
18/09/2015 01/09/2014 31/08/2015 446 417,05 FSE 379 454,49

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Médio Tejo Tomar

POCH-01-5266-FSE-000186
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS INFANTE 

D. HENRIQUE, PORTO

Cursos de Educação e Formação 

de Jovens (CEF)
11/08/2015 08/09/2014 31/08/2015 53 713,59 FSE 45 656,55

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal
Área Metropolitana do 

Porto
Porto

POCH-01-5266-FSE-000187
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

GINASIANO - ESCOLA DE DANÇA LDA
Cursos Básicos do Ensino 

Artístico e Especializado
11/08/2015 01/09/2014 31/08/2015 1 031 520,95 FSE 876 792,81

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal
Área Metropolitana do 

Porto
Vila Nova de Gaia

POCH-01-5266-FSE-000188
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

NORTE VIDA - ASSOCIAÇÃO PARA A 

PROMOÇÃO DA SAÚDE
Cursos Vocacionais 12/05/2016 01/09/2015 31/08/2016 61 130,05 FSE 51 960,54

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal
Área Metropolitana do 

Porto
Porto

POCH-01-5266-FSE-000200
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

CEPROF - CENTROS ESCOLARES DE 

ENSINO PROFISSIONAL LDA
Cursos Vocacionais 11/05/2016 10/09/2015 31/08/2016 437 986,29 FSE 372 288,35

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal
Área Metropolitana do 

Porto
Espinho

POCH-01-5266-FSE-000201
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

SOCIEDADE PROMOTORA DE 

ESTABELECIMENTOS DE ENSINO LDA
Cursos Vocacionais 11/05/2016 10/09/2015 31/08/2016 538 145,20 FSE 457 423,42

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal
Área Metropolitana do 

Porto
Espinho

POCH-01-5266-FSE-000203
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

FUNDAÇÃO JOAQUIM DOS SANTOS Cursos Vocacionais 30/06/2016 01/09/2015 31/08/2016 89 811,88 FSE 76 340,10

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Viseu Dão Lafões Viseu
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POCH-01-5266-FSE-000204
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

COOPERATIVA DE ENSINO DE VILA 

NOVA FAMALICÃO, C.R.L.
Cursos Vocacionais 14/06/2016 01/09/2015 31/08/2016 297 501,62 FSE 252 876,38

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Ave Vila Nova de Famalicão

POCH-01-5266-FSE-000205
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

ASSOCIAÇÃO RAUL DÓRIA Cursos Vocacionais 03/06/2016 01/09/2015 31/08/2016 74 008,71 FSE 62 907,40

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal
Área Metropolitana do 

Porto
Porto

POCH-01-5266-FSE-000209
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

IDESEC - INSTITUTO DE 

DESENVOLVIMENTO EDUCATIVO DO 

CENTRO, LDA

Cursos Vocacionais 24/05/2016 10/09/2015 31/07/2016 75 300,36 FSE 64 005,31

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Região de Coimbra Coimbra

POCH-01-5266-FSE-000219
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

OVAR FORMA - ENSINO E FORMAÇÃO , 

LDA
Cursos Vocacionais 11/10/2017 01/09/2015 31/08/2016 342 086,04 FSE 290 773,13

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Região de Aveiro Ovar

POCH-01-5266-FSE-000221
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

PROFIVAL - ENSINO E FORMAÇÃO 

PROFISSIONAL LDA
Cursos Vocacionais 04/07/2016 01/09/2015 31/08/2016 144 241,22 FSE 122 605,04

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal
Área Metropolitana do 

Porto
Valongo

POCH-01-5266-FSE-000223
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

CENTRO DE EDUCAÇÃO INTEGRAL S.A. Cursos Vocacionais 04/08/2016 14/09/2015 31/07/2016 152 992,80 FSE 130 043,88

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal
Área Metropolitana do 

Porto
São João da Madeira

POCH-01-5266-FSE-000225
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

RAQUEL RODRIGUEZ LORENZO, 

UNIPESSOAL LDA
Cursos Vocacionais 24/05/2016 01/09/2015 31/08/2016 64 641,68 FSE 54 945,43

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Cávado Braga

POCH-01-5266-FSE-000226
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

ASDOURO - ASSOCIAÇÃO DE 

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO E 

FORMAÇÃO PROFISSIONAL DO ALTO 

DOURO

Cursos Vocacionais 03/11/2016 01/09/2015 31/08/2016 114 438,60 FSE 97 272,81

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Douro São João da Pesqueira

POCH-01-5266-FSE-000231
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

INSTITUTO DE NOSSA SENHORA DE 

FÁTIMA
Cursos Vocacionais 07/07/2016 21/09/2015 29/07/2016 62 024,20 FSE 52 720,57

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Alentejo Litoral Odemira

POCH-01-5266-FSE-000233
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

ESCOLA PROFISSIONAL AGRICOLA 

CONDE DE S. BENTO
Cursos Vocacionais 25/05/2016 01/09/2015 31/08/2016 72 012,90 FSE 61 210,97

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal
Área Metropolitana do 

Porto
Santo Tirso

POCH-01-5266-FSE-000236
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

PROFIGAIA - SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO 

E FORMAÇÃO TECNOLÓGICA E 

PROFISSIONAL LDA

Cursos Vocacionais 08/06/2016 01/09/2015 31/08/2016 208 382,16 FSE 177 124,84

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal
Área Metropolitana do 

Porto
Vila Nova de Gaia

POCH-01-5266-FSE-000238
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

CENTRO DESENVOLVIMENTO 

EDUCATIVO DE CANTANHEDE LDA
Cursos Vocacionais 21/07/2016 01/09/2015 31/08/2016 66 397,08 FSE 56 437,52

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Região de Coimbra Cantanhede

POCH-01-5266-FSE-000241
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

ESCOLA PROFISSIONAL DE 

DESENVOLVIMENTO RURAL DE 

ABRANTES

Cursos Vocacionais 17/05/2016 01/09/2015 31/08/2016 124 935,41 FSE 106 195,10

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Médio Tejo Abrantes

POCH-01-5266-FSE-000247
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

ESCOLA PROFISSIONAL DO MARQUÊS 

DE VALLE FLOR LDA
Cursos Vocacionais 05/09/2016 01/09/2015 31/08/2016 116 255,60 FSE 98 817,27

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Douro Murça

POCH-01-5266-FSE-000251
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

ENSINANSIÃES - ENSINO TÉCNICO-

PROFISSIONAL - COOPERATIVA DE 

INTERESSE PÚBLICO DE 

RESPONSABILIDADE LIMITADA

Cursos Vocacionais 31/05/2016 01/09/2015 31/08/2016 74 617,44 FSE 63 424,82

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Douro Carrazeda de Ansiães

POCH-01-5266-FSE-000253
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

EMPRESA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E 

CULTURA DE BARCELOS, E.M.
Cursos Vocacionais 04/07/2016 01/09/2015 31/08/2016 82 829,76 FSE 70 405,30

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Cávado Barcelos

POCH-01-5266-FSE-000255
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

INSTITUTO PROFISSIONAL DA SERTÃ, 

LDA
Cursos Vocacionais 19/09/2016 01/09/2015 31/08/2016 154 836,62 FSE 131 611,13

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Médio Tejo Sertã

POCH-01-5266-FSE-000256
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

CONGREGAÇÃO DAS RELIGIOSAS 

MISSIONARIAS DE S.DOMINGOS
Cursos Vocacionais 25/05/2016 01/09/2015 31/08/2016 254 893,81 FSE 216 659,74

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal
Área Metropolitana do 

Porto
Porto

POCH-01-5266-FSE-000257
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

ASSOCIAÇÃO PARA O ENSINO BENTO 

DE JESUS CARAÇA
Cursos Vocacionais 06/06/2016 01/09/2015 31/08/2016 311 688,50 FSE 264 935,23

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Baixo Alentejo Beja

POCH-01-5266-FSE-000261
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

EPRALIMA - ESCOLA PROFISSIONAL DO 

ALTO LIMA - COOPERATIVA DE 

INTERESSE PÚBLICO E 

RESPONSABILIDADE, LIMITADA

Cursos Vocacionais 23/05/2016 01/09/2015 31/08/2016 325 947,60 FSE 277 055,46

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Alto Minho Arcos de Valdevez

POCH-01-5266-FSE-000264
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

ESCOLA PROFISSIONAL NOVOS 

HORIZONTES LDA
Cursos Vocacionais 30/06/2016 01/09/2015 31/08/2016 164 090,72 FSE 139 477,11

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal
Área Metropolitana do 

Porto
Maia

POCH-01-5266-FSE-000265
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

ESCOLA PROFISSIONAL DE 

AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO 

RURAL DE CISTER/ALCOBAÇA

Cursos Vocacionais 18/05/2016 01/09/2015 31/08/2016 189 452,00 FSE 161 034,20

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Oeste Alcobaça
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POCH-01-5266-FSE-000266
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

ESCOLA PROFISSIONAL DE VOUZELA, 

LDA
Cursos Vocacionais 08/07/2016 01/09/2015 31/08/2016 315 029,59 FSE 267 775,15

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Viseu Dão Lafões Vouzela

POCH-01-5266-FSE-000268
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

SICÓ FORMAÇÃO - SOCIEDADE DE 

ENSINO PROFISSIONAL S.A.
Cursos Vocacionais 31/05/2016 01/09/2015 31/08/2016 82 449,18 FSE 70 081,80

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Região de Leiria Ansião

POCH-01-5266-FSE-000270
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

EPCE - ESCOLA PROFISSIONAL DE 

COMÉRCIO EXTERNO LDA
Cursos Vocacionais 12/04/2018 01/09/2015 31/08/2016 301 441,13 FSE 256 224,96

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal
Área Metropolitana do 

Porto
Porto

POCH-01-5266-FSE-000271
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

ACADEMIA JOSE MOREIRA DA SILVA-

COOPERATIVA DE ESTUDOS DE 

ECONOMIA SOCIAL CRL

Cursos Vocacionais 17/05/2016 01/09/2015 31/08/2016 271 414,08 FSE 230 701,97

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal
Área Metropolitana do 

Porto
Porto

POCH-01-5266-FSE-000273
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

TALES-ESTABELECIMENTOS DE ENSINO 

PARTICULAR S.A.
Cursos Vocacionais 31/05/2016 01/09/2015 31/08/2016 183 011,18 FSE 155 559,50

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Oeste Arruda dos Vinhos

POCH-01-5266-FSE-000284
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

TERCIFORMA-ESTUDOS DE COMERCIO 

E SERVIÇOS S.A.
Cursos Vocacionais 20/05/2016 15/09/2015 31/08/2016 275 731,96 FSE 234 372,17

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal
Área Metropolitana do 

Porto
Porto

POCH-01-5266-FSE-000288
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

EPAVE - ESCOLA PROFISSIONAL DO 

ALTO AVE, E.M.
Cursos Vocacionais 07/07/2016 15/09/2015 31/08/2016 132 188,44 FSE 112 360,17

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Ave Póvoa de Lanhoso

POCH-01-5266-FSE-000291
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

ESCOLA PROFISSIONAL DE 

DESENVOLVIMENTO RURAL DE ALTER 

DO CHÃO

Cursos Vocacionais 09/06/2016 01/09/2015 31/08/2016 187 433,22 FSE 159 318,24

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Alto Alentejo Alter do Chão

POCH-01-5266-FSE-000293
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

SOENPROL - SOCIEDADE DE ENSINO 

PROFISSIONAL LDA
Cursos Vocacionais 31/05/2016 01/09/2015 31/08/2016 66 648,80 FSE 56 651,48

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Região de Coimbra Figueira da Foz

POCH-01-5266-FSE-000295
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL DE FAFE, 

CABECEIRAS DE BASTO E CELORICO DE 

BASTO

Cursos Vocacionais 08/06/2016 01/09/2015 31/08/2016 288 882,88 FSE 245 550,45

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Ave Fafe

POCH-01-5266-FSE-000300
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

CENTRO DE PROMOÇÃO SOCIAL Cursos Vocacionais 03/06/2016 01/09/2015 31/08/2016 177 227,87 FSE 150 643,69

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Viseu Dão Lafões São Pedro do Sul

POCH-01-5266-FSE-000301
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

FUNDAÇÃO ABREU CALLADO Cursos Vocacionais 06/06/2016 01/09/2015 31/08/2016 90 619,68 FSE 77 026,73

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Alto Alentejo Avis

POCH-01-5266-FSE-000309
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

COLÉGIO "SÃO MARTINHO" - 

ESTABELECIMENTO DE ENSINO, 

UNIPESSOAL, LDA

Cursos Vocacionais 30/06/2016 01/09/2015 29/07/2016 61 734,24 FSE 52 474,10

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Região de Coimbra Coimbra

POCH-01-5266-FSE-000310
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

IG - ESCOLA PROFISSIONAL LDA Cursos Vocacionais 30/06/2016 01/09/2015 31/08/2016 67 540,44 FSE 57 409,37

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Beiras e Serra da Estrela Gouveia

POCH-01-5266-FSE-000311
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

ESCOLA PROFISSIONAL DE 

AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO 

RURAL DE PONTE DE LIMA

Cursos Vocacionais 13/05/2016 16/09/2015 31/08/2016 66 160,11 FSE 56 236,09

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Alto Minho Ponte de Lima

POCH-01-5266-FSE-000312
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

INSTITUTO VAZ SERRA,SOCIEDADE DE 

ENSINO,CULTURA E RECREIO S.A.
Cursos Vocacionais 04/07/2016 01/09/2015 31/08/2016 68 711,51 FSE 58 404,78

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Médio Tejo Sertã

POCH-01-5266-FSE-000317
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

ALTERNANCIA-ENSINO E FORMAÇÃO 

PROFISSIONAL CRL
Cursos Vocacionais 15/07/2016 01/09/2015 31/08/2016 1 172 191,39 FSE 996 362,68

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal
Área Metropolitana do 

Porto
Matosinhos

POCH-01-5266-FSE-000320
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

ADEMINHO - ASSOCIAÇÃO PARA O 

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO 

PROFISSIONAL DO ALTO MINHO 

INTERIOR

Cursos Vocacionais 03/06/2016 01/09/2015 31/08/2016 154 403,39 FSE 131 242,88

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Alto Minho Monção

POCH-01-5266-FSE-000321
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

SODENFOR - SOCIEDADE DIFUSORA DE 

ENSINO DA FIGUEIRA DA FOZ, 

LIMITADA

Cursos Vocacionais 07/07/2016 01/09/2015 31/08/2016 68 996,12 FSE 58 646,70

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Região de Coimbra Figueira da Foz

POCH-01-5266-FSE-000332
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

ESCOLA PROFISSIONAL DE 

AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO 

RURAL DE VAGOS

Cursos Vocacionais 31/05/2016 01/09/2015 31/08/2016 138 758,12 FSE 117 944,40

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Região de Aveiro Vagos

POCH-01-5266-FSE-000338
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

ASSOCIAÇÃO DIOGO DE AZAMBUJA Cursos Vocacionais 16/06/2016 01/09/2015 31/08/2016 357 456,63 FSE 303 838,14

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Região de Coimbra Montemor-o-Velho

POCH-01-5266-FSE-000340
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

ESCOLA PROFISSIONAL DE 

AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO 

RURAL DE CARVALHAIS/MIRANDELA

Cursos Vocacionais 09/06/2016 01/09/2015 31/08/2016 142 480,59 FSE 121 108,50

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal
Terras de Trás-os-

Montes
Mirandela
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POCH-01-5266-FSE-000341
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

INSTITUTO EDUCATIVO DE SOUSELAS 

LDA
Cursos Vocacionais 30/06/2016 21/09/2015 31/08/2016 69 231,12 FSE 58 846,45

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Região de Coimbra Coimbra

POCH-01-5266-FSE-000342
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

ESCOLA PROFISSIONAL DE 

DESENVOLVIMENTO RURAL DO RODO, 

PESO DA RÉGUA

Cursos Vocacionais 19/10/2017 15/09/2015 31/08/2016 67 772,59 FSE 57 606,70

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Douro Peso da Régua

POCH-01-5266-FSE-000344
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

ESCOLA PROFISSIONAL D. MARIANA 

SEIXAS, LDA
Cursos Vocacionais 08/07/2016 01/09/2015 31/08/2016 209 920,40 FSE 178 432,34

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Viseu Dão Lafões Viseu

POCH-01-5266-FSE-000346
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

C.T.N. - COLÉGIO DE TORRES NOVAS, 

LDA
Cursos Vocacionais 09/06/2016 17/09/2015 31/08/2016 110 020,16 FSE 93 517,14

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Médio Tejo Torres Novas

POCH-01-5266-FSE-000347
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

PROVINCIA PORTUGUESA DA 

SOCIEDADE SALESIANA
Cursos Vocacionais 06/06/2016 21/09/2015 31/07/2016 102 228,04 FSE 86 893,83

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Douro Peso da Régua

POCH-01-5266-FSE-000352
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

COOPETAPE - COOPERATIVA DE ENSINO 

CRL
Cursos Vocacionais 19/05/2016 01/09/2015 31/08/2016 271 256,33 FSE 230 567,88

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Alto Minho Viana do Castelo

POCH-01-5266-FSE-000357
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

EPAMG - SOCIEDADE DE ENSINO 

PROFISSIONAL LDA
Cursos Vocacionais 14/06/2018 01/09/2015 31/08/2016 60 901,46 FSE 51 766,24

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Região de Leiria Marinha Grande

POCH-01-5266-FSE-000362
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

ESCOLA PROFISSIONAL DE TONDELA 

(EPT) - COOPERATIVA DE INTERESSE 

PÚBLICO E RESPONSABILIDADE 

LIMITADA

Cursos Vocacionais 25/05/2016 01/09/2015 31/08/2016 238 470,68 FSE 202 700,08

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Viseu Dão Lafões Tondela

POCH-01-5266-FSE-000380
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

EFORE - BEIRAS - EMPRESA FORMAÇÃO 

E ENSINO DE MOIMENTA DA BEIRA LDA
Cursos Vocacionais 16/05/2016 01/09/2015 31/08/2016 73 238,40 FSE 62 252,64

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Douro Moimenta da Beira

POCH-01-5266-FSE-000384
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

ASSOCIAÇÃO PROMOTORA DE ENSINO 

PROFISSIONAL DA COVA DA BEIRA
Cursos Vocacionais 20/05/2016 01/09/2015 31/08/2016 167 629,69 FSE 142 485,24

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Beiras e Serra da Estrela Fundão

POCH-01-5266-FSE-000385
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

ESCOLA PROFISSIONAL DE 

AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO 

RURAL DE MARCO DE CANAVESES

Cursos Vocacionais 16/05/2016 01/09/2015 31/08/2016 264 262,80 FSE 224 623,38

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Tâmega e Sousa Marco de Canaveses

POCH-01-5266-FSE-000386
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

GONDHUMANIS - EDUCAÇÃO E 

FORMAÇÃO LDA
Cursos Vocacionais 25/05/2016 01/09/2015 31/08/2016 225 876,82 FSE 191 995,30

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal
Área Metropolitana do 

Porto
Gondomar

POCH-01-5266-FSE-000390
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

ESCOLA PROFISSIONAL DE 

AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO 

RURAL DE GRÂNDOLA

Cursos Vocacionais 25/05/2016 01/09/2015 31/08/2016 79 295,25 FSE 67 400,96

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Alentejo Litoral Grândola

POCH-01-5266-FSE-000391
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

EPROCHAS - ASSOCIAÇÃO PARA A 

ESCOLA PROFISSIONAL DAS ROCHAS- 

EM LIQUIDAÇÃO

Cursos Vocacionais 04/07/2016 01/09/2015 31/08/2016 67 889,80 FSE 57 706,33

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Tâmega e Sousa Marco de Canaveses

POCH-01-5266-FSE-000398
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

INSTITUTO INÁCIO DE LOYOLA Cursos Vocacionais 03/06/2016 15/09/2015 31/07/2016 130 865,76 FSE 111 235,90

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Região de Coimbra Coimbra

POCH-01-5266-FSE-000405
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

EPF - ENSINO PROFISSIONAL DE 

FELGUEIRAS, E.M.
Cursos Vocacionais 24/06/2016 21/09/2015 31/08/2016 174 489,06 FSE 148 315,70

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Tâmega e Sousa Felgueiras

POCH-01-5266-FSE-000406
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

NERVIR - ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL Cursos Vocacionais 08/09/2016 15/09/2015 31/08/2016 172 144,43 FSE 146 322,76

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Douro Vila Real

POCH-01-5266-FSE-000409
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

ASSOCIAÇÃO PARA A VALORIZAÇÃO 

AGRARIA-AVA
Cursos Vocacionais 06/05/2016 01/09/2015 31/08/2016 304 941,05 FSE 259 199,89

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Oeste Torres Vedras

POCH-01-5266-FSE-000412
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

COLEGIO DE NOSSA SENHORA DA 

APRESENTAÇÃO
Cursos Vocacionais 22/06/2016 01/09/2015 31/08/2016 227 282,17 FSE 193 189,84

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Região de Aveiro Vagos

POCH-01-5266-FSE-000423
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

EPB - ESCOLA PROFISSIONAL DE BRAGA 

LDA
Cursos Vocacionais 06/06/2016 21/09/2015 31/07/2016 131 927,76 FSE 112 138,60

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Cávado Braga

POCH-01-5266-FSE-000426
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

PRODESO - ENSINO PROFISSIONAL, 

E.M., LDA
Cursos Vocacionais 21/07/2016 14/09/2015 31/08/2016 514 924,68 FSE 437 685,97

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Região de Coimbra Coimbra

POCH-01-5266-FSE-000427
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL 

DE GUIMARÃES
Cursos Vocacionais 13/05/2016 01/09/2015 31/08/2016 133 552,62 FSE 113 519,73

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Ave Guimarães



                    Programa Operacional Capital Humano (PO CH)

                    Lista de Projetos Aprovados | Reportada a 31/03/2020

Código da Operação | Operation Code
Programa Operacional | 

Operational Programme
Eixo Prioritário do PO | OP Priority Axis

Nome do Beneficiário | Beneficiary 

Name

Nome da Operação | Operation 

Name

Data de Aprovação / 

Approval Date

Data de Início 

Aprovada / Start up 

Date

Data de Fim 

Aprovada / End of 

Operation Date

Despesas Elegíveis Totais 

Atribuídas à Operação | 

Total Eligible Expenditure 

Allocated to the 

Operation

FEEI | ESI 

Fund

Fundo Total Aprovado | 

Total Aproved Fund
Objetivo Temático | Thematic Objective

% 

cofinanciamento | 

% EU funding

Prioridade de Investimento | Investment Priority País | Country NUTS II | NUTS 2 NUTS III | NUTS 3

POCH-01-5266-FSE-000435
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

INSTITUTO EDUCATIVO PADRE AFONSO 

LUISIER S.J.
Cursos Vocacionais 07/07/2016 01/09/2015 31/08/2016 124 776,23 FSE 106 059,80

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal
Área Metropolitana do 

Porto
Santo Tirso

POCH-01-5266-FSE-000439
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

EPRIN - ESCOLA PROFISSIONAL RAIANA, 

UNIPESSOAL LDA
Cursos Vocacionais 31/05/2016 01/09/2015 31/08/2016 73 048,60 FSE 62 091,31

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Beira Baixa Idanha-a-Nova

POCH-01-5266-FSE-000440
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

ZENDENSINO - COOPERATIVA DE 

ENSINO E INTERESSE PÚBLICO DE 

RESPONSABILIDADE LIMITADA

Cursos Vocacionais 25/05/2016 01/09/2015 31/08/2016 208 836,59 FSE 177 511,10

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Cávado Esposende

POCH-01-5266-FSE-000446
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

POMBAL PROF - SOCIEDADE DE 

EDUCAÇÃO E ENSINO PROFISSIONAL, 

S.A.

Cursos Vocacionais 25/05/2016 01/09/2015 31/08/2016 159 982,04 FSE 135 984,73

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Região de Leiria Pombal

POCH-01-5266-FSE-000455
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

FORAVE-ASSOCIAÇÃO PARA A 

EDUCAÇÃO PROFISSIONAL DO VALE DO 

AVE

Cursos Vocacionais 31/08/2016 14/09/2015 31/08/2016 233 708,03 FSE 198 651,83

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Ave Vila Nova de Famalicão

POCH-01-5266-FSE-000456
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

ESCOLA PROFISSIONAL DA MEALHADA, 

E.M., UNIPESSOAL, LDA
Cursos Vocacionais 18/05/2016 01/09/2015 31/08/2016 133 969,60 FSE 113 874,16

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Região de Coimbra Mealhada

POCH-01-5266-FSE-000458
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

ESCOLA PROFISSIONAL DE 

ARQUEOLOGIA
Cursos Vocacionais 24/05/2016 01/09/2015 29/07/2016 128 256,72 FSE 109 018,21

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Tâmega e Sousa Marco de Canaveses

POCH-01-5266-FSE-000463
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

EPROMAT - ESCOLA PROFISSIONAL DE 

MATOSINHOS LDA
Cursos Vocacionais 25/05/2016 01/09/2015 31/08/2016 147 389,37 FSE 125 280,96

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal
Área Metropolitana do 

Porto
Matosinhos

POCH-01-5266-FSE-000468
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

PROFISOUSA - ASSOCIAÇÃO DE ENSINO 

PROFISSIONAL DO VALE DO SOUSA
Cursos Vocacionais 16/05/2016 01/09/2015 31/08/2016 424 781,44 FSE 361 064,22

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Tâmega e Sousa Paços de Ferreira

POCH-01-5266-FSE-000471
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

ESCOLA PROFISSIONAL AGRICOLA 

QUINTA DA LAGEOSA
Cursos Vocacionais 19/10/2017 15/09/2015 31/08/2016 183 750,11 FSE 156 187,59

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Beiras e Serra da Estrela Covilhã

POCH-01-5266-FSE-000480
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

ESPROMINHO - ESCOLA PROFISSIONAL 

DO MINHO LDA
Cursos Vocacionais 21/07/2016 15/09/2015 31/08/2016 815 188,90 FSE 692 910,56

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Cávado Braga

POCH-01-5266-FSE-000497
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

NOVALVITO - ENSINO PROFISSIONAL, 

COOPERATIVA DE INTERESSE PÚBLICO 

DE RESPONSABILIDADE LIMITADA

Cursos Vocacionais 24/05/2016 01/09/2015 31/08/2016 67 403,01 FSE 57 292,56

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Baixo Alentejo Alvito

POCH-01-5266-FSE-000501
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

CORREIA MONTEIRO & RUSSO LDA Cursos Vocacionais 03/06/2016 28/09/2015 29/07/2016 586 005,78 FSE 498 104,91

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal
Área Metropolitana do 

Porto
Porto

POCH-01-5266-FSE-000516
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

COOPTÉCNICA - GUSTAVE EIFFEL, 

COOPERATIVA DE ENSINO E 

FORMAÇÃO TÉCNICO PROFISSIONAL 

CRL

Cursos Vocacionais 07/07/2016 01/09/2015 31/08/2016 439 713,14 FSE 373 756,17
13 - Não aplicável (apenas assistência técnica) 

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Oeste Arruda dos Vinhos

POCH-01-5266-FSE-000520
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

ENTEC - ENSINO TÉCNICO-

PROFISSIONAL LDA
Cursos Vocacionais 25/05/2016 01/09/2015 31/08/2016 83 993,37 FSE 71 394,36

13 - Não aplicável (apenas assistência técnica) 
85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal
Área Metropolitana do 

Porto
Porto

POCH-01-5266-FSE-000529
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

INSTITUTO DE EDUCAÇÃO E 

FORMAÇÃO DO SORRAIA, LDA
Cursos Vocacionais 12/05/2016 01/09/2015 31/08/2016 68 436,95 FSE 58 171,41

13 - Não aplicável (apenas assistência técnica) 
85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Lezíria do Tejo Salvaterra de Magos

POCH-01-5266-FSE-000538
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

E. P. C. - ESCOLA PROFISSIONAL DE 

CORUCHE LDA
Cursos Vocacionais 20/05/2016 01/09/2015 31/08/2016 130 256,13 FSE 110 717,71

13 - Não aplicável (apenas assistência técnica) 
85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Lezíria do Tejo Coruche

POCH-01-5266-FSE-000541
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

INSTITUTO DAS ARTES E DA IMAGEM - 

ENSINO, INVESTIGAÇÃO E FORMAÇÃO 

TECNOLÓGICA LDA

Cursos Vocacionais 25/05/2016 01/09/2015 31/08/2016 242 922,48 FSE 206 484,11

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal
Área Metropolitana do 

Porto
Vila Nova de Gaia

POCH-01-5266-FSE-000560
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

FUNDAÇÃO ALENTEJO Cursos Vocacionais 31/05/2016 01/09/2015 31/08/2016 269 451,71 FSE 229 033,95

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Alentejo Central Estremoz

POCH-01-5266-FSE-000570
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

CENTRO DE ESTUDOS E FORMAÇÃO 

PROFISSIONAL DIOGO DIAS MELGAZ, 

UNIPESSOAL LDA

Cursos Vocacionais 17/05/2016 01/09/2015 31/08/2016 59 916,07 FSE 50 928,66

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Baixo Alentejo Cuba

POCH-01-5266-FSE-000573
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

SEMINFOR - ESCOLA PROFISSIONAL DE 

PENAFIRME, LIMITADA
Cursos Vocacionais 06/06/2016 14/09/2015 31/08/2016 67 647,12 FSE 57 500,05

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Oeste Torres Vedras

POCH-01-5266-FSE-000590
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

COLÉGIO D. DUARTE - ENSINO LDA Cursos Vocacionais 08/07/2016 07/09/2015 28/07/2016 320 992,70 FSE 272 843,80

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal
Área Metropolitana do 

Porto
Porto
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POCH-01-5266-FSE-000600
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AEVA - ASSOCIAÇÃO PARA A 

EDUCAÇÃO E VALORIZAÇÃO DA 

REGIÃO DE AVEIRO

Cursos Vocacionais 31/05/2016 01/09/2015 31/08/2016 2 288 755,10 FSE 1 945 441,84

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Região de Aveiro Aveiro

POCH-01-5266-FSE-000605
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

SEMINARIO LICEAL DE PENAFIRME Cursos Vocacionais 03/06/2016 14/09/2015 31/07/2016 86 365,40 FSE 73 410,59

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Oeste Torres Vedras

POCH-01-5266-FSE-000606
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

BEATRIZ RIBEIRO & FILHOS LDA Cursos Vocacionais 25/05/2016 14/09/2015 31/08/2016 1 122 702,97 FSE 954 297,52

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal
Área Metropolitana do 

Porto
Porto

POCH-01-5266-FSE-000608
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

EPO - CENTRO ESCOLAR E 

EMPRESARIAL DO SUDOESTE 

ALENTEJANO, S.A.

Cursos Vocacionais 25/05/2016 01/09/2015 31/08/2016 449 930,07 FSE 382 440,56

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Alentejo Litoral Odemira

POCH-01-5266-FSE-000610
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

INETESE - ASSOCIAÇÃO PARA O ENSINO 

E FORMAÇÃO
Cursos Vocacionais 20/07/2016 01/09/2015 31/08/2016 142 796,13 FSE 121 376,71

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Beira Baixa Castelo Branco

POCH-01-5266-FSE-000622
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AMAR TERRA VERDE, LDA Cursos Vocacionais 11/11/2016 01/09/2015 31/08/2016 640 851,42 FSE 544 723,71

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Cávado Vila Verde

POCH-01-5266-FSE-000627
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

CORREIA MONTEIRO & SANTOS LDA - 

EM LIQUIDAÇÃO
Cursos Vocacionais 08/01/2018 21/09/2015 31/08/2016 545 671,48 FSE 463 820,76

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal
Área Metropolitana do 

Porto
Porto

POCH-01-5266-FSE-000633
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

COMOIPREL - COOPERATIVA 

MOURENSE DE INTERESSE PÚBLICO DE 

RESPONSABILIDADE LIMITADA

Cursos Vocacionais 23/08/2016 01/09/2015 31/08/2016 76 429,96 FSE 64 965,47

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Baixo Alentejo Moura

POCH-01-5266-FSE-000636
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

INSTICOOP - INSTITUTO 

INTERNACIONAL COOPERATIVO DE 

FORMAÇÃO PROFISSIONAL, CRL

Cursos Vocacionais 25/07/2018 01/09/2015 31/08/2016 113 978,80 FSE 96 881,98

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Tâmega e Sousa Amarante

POCH-01-5266-FSE-000642
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

ITA - INSTITUTO DE TECNOLOGIAS 

AVANÇADAS PARA A FORMAÇÃO LDA
Cursos Vocacionais 27/04/2018 01/09/2015 31/08/2016 232 232,42 FSE 197 397,56

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal
Área Metropolitana do 

Porto
Porto

POCH-01-5266-FSE-000665
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

PRO SENA - EMPRESA PROMOTORA DE 

SERVIÇOS DE ENSINO S.A.
Cursos Vocacionais 17/04/2018 01/09/2015 31/08/2016 281 652,66 FSE 239 404,76

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Beiras e Serra da Estrela Seia

POCH-01-5266-FSE-000677
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

NUCLISOL-JEAN PIAGET-ASSOCIAÇÃO 

PARA O DESENVOLVIMENTO DA 

CRIANÇA,A INTEGRAÇA E A 

SOLIDARIEDADE

Cursos Vocacionais 04/07/2016 01/09/2015 31/08/2016 117 448,97 FSE 99 831,62

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Viseu Dão Lafões Viseu

POCH-01-5266-FSE-000699
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

ETPR - ESCOLA TÉCNICA E 

PROFISSIONAL DO RIBATEJO, S.A.
Cursos Vocacionais 21/01/2019 01/09/2015 31/08/2016 159 462,31 FSE 135 542,96

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Lezíria do Tejo Santarém

POCH-01-5266-FSE-000700
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

ESCOLA PROFISSIONAL DE TONDELA 

(EPT) - COOPERATIVA DE INTERESSE 

PÚBLICO E RESPONSABILIDADE 

LIMITADA

Cursos Vocacionais 25/05/2017 01/09/2016 31/08/2017 68 207,34 FSE 57 976,24

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Viseu Dão Lafões Tondela

POCH-01-5266-FSE-000701
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

ASDOURO - ASSOCIAÇÃO DE 

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO E 

FORMAÇÃO PROFISSIONAL DO ALTO 

DOURO

Cursos Vocacionais 17/05/2017 01/09/2016 31/08/2017 110 015,94 FSE 93 513,55

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Douro São João da Pesqueira

POCH-01-5266-FSE-000702
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

NERVIR - ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL Cursos Vocacionais 25/05/2017 01/09/2016 31/08/2017 92 003,56 FSE 78 203,03

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Douro Vila Real

POCH-01-5266-FSE-000703
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AEVA - ASSOCIAÇÃO PARA A 

EDUCAÇÃO E VALORIZAÇÃO DA 

REGIÃO DE AVEIRO

Cursos Vocacionais 04/07/2018 01/09/2016 31/08/2017 1 424 909,35 FSE 1 211 172,95

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Região de Aveiro Aveiro

POCH-01-5266-FSE-000704
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

PROFIVAL - ENSINO E FORMAÇÃO 

PROFISSIONAL LDA
Cursos Vocacionais 23/05/2017 01/09/2016 31/08/2017 69 456,17 FSE 59 037,74

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal
Área Metropolitana do 

Porto
Valongo

POCH-01-5266-FSE-000705
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

ESCOLA PROFISSIONAL DE 

AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO 

RURAL DE MARCO DE CANAVESES

Cursos Vocacionais 31/05/2017 01/09/2016 31/08/2017 79 641,36 FSE 67 695,16

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Tâmega e Sousa Marco de Canaveses

POCH-01-5266-FSE-000706
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

EPRALIMA - ESCOLA PROFISSIONAL DO 

ALTO LIMA - COOPERATIVA DE 

INTERESSE PÚBLICO E 

RESPONSABILIDADE, LIMITADA

Cursos Vocacionais 17/05/2017 01/09/2016 31/08/2017 177 542,73 FSE 150 911,32

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Alto Minho Arcos de Valdevez

POCH-01-5266-FSE-000707
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

PROFISOUSA - ASSOCIAÇÃO DE ENSINO 

PROFISSIONAL DO VALE DO SOUSA
Cursos Vocacionais 23/05/2017 05/09/2016 31/08/2017 182 810,11 FSE 155 388,59

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Tâmega e Sousa Paços de Ferreira

POCH-01-5266-FSE-000708
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

ASSOCIAÇÃO PARA A VALORIZAÇÃO 

AGRARIA-AVA
Cursos Vocacionais 24/04/2017 01/09/2016 31/08/2017 136 591,74 FSE 116 102,98

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Oeste Torres Vedras
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POCH-01-5266-FSE-000709
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

ASSOCIAÇÃO PARA O ENSINO BENTO 

DE JESUS CARAÇA
Cursos Vocacionais 29/05/2017 12/09/2016 31/08/2017 74 239,18 FSE 63 103,30

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Ave Vila Nova de Famalicão

POCH-01-5266-FSE-000710
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

ASSOCIAÇÃO DIOGO DE AZAMBUJA Cursos Vocacionais 29/05/2017 05/09/2016 31/08/2017 122 819,99 FSE 104 396,99

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Região de Coimbra Montemor-o-Velho

POCH-01-5266-FSE-000711
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

BEATRIZ RIBEIRO & FILHOS LDA Cursos Vocacionais 02/06/2017 12/09/2016 31/08/2017 684 084,96 FSE 581 472,22

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal
Área Metropolitana do 

Porto
Porto

POCH-01-5266-FSE-000712
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

SEMINARIO LICEAL DE PENAFIRME Cursos Vocacionais 14/07/2017 15/09/2016 31/07/2017 75 178,86 FSE 63 902,03

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Oeste Torres Vedras

POCH-01-5266-FSE-000713
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

INSTITUTO PROFISSIONAL DA SERTÃ, 

LDA
Cursos Vocacionais 12/07/2017 16/09/2016 31/08/2017 64 611,58 FSE 54 919,84

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Médio Tejo Sertã

POCH-01-5266-FSE-000714
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

FUNDAÇÃO ALENTEJO Cursos Vocacionais 02/05/2017 01/09/2016 31/08/2017 78 062,56 FSE 66 353,18

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Alentejo Central Évora

POCH-01-5266-FSE-000715
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

EPAVE - ESCOLA PROFISSIONAL DO 

ALTO AVE, E.M.
Cursos Vocacionais 09/06/2017 12/09/2016 31/08/2017 78 074,47 FSE 66 363,30

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Ave Póvoa de Lanhoso

POCH-01-5266-FSE-000716
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

E. P. C. - ESCOLA PROFISSIONAL DE 

CORUCHE LDA
Cursos Vocacionais 31/05/2017 14/09/2016 31/08/2017 77 235,15 FSE 65 649,88

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Lezíria do Tejo Coruche

POCH-01-5266-FSE-000717
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

CEPROF - CENTROS ESCOLARES DE 

ENSINO PROFISSIONAL LDA
Cursos Vocacionais 25/05/2017 12/09/2016 31/08/2017 322 869,56 FSE 274 439,13

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal
Área Metropolitana do 

Porto
Espinho

POCH-01-5266-FSE-000718
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

SOCIEDADE PROMOTORA DE 

ESTABELECIMENTOS DE ENSINO LDA
Cursos Vocacionais 23/05/2017 08/09/2016 31/08/2017 425 158,58 FSE 361 384,79

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal
Área Metropolitana do 

Porto
Espinho

POCH-01-5266-FSE-000719
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

COOPERATIVA DE ENSINO DE VILA 

NOVA FAMALICÃO, C.R.L.
Cursos Vocacionais 23/05/2017 01/09/2016 31/08/2017 157 162,72 FSE 133 588,31

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Ave Vila Nova de Famalicão

POCH-01-5266-FSE-000720
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DO 

PINTOR JOSÉ DE BRITO
Cursos Vocacionais 31/07/2017 15/09/2016 31/08/2018 150 304,74 FSE 127 759,03

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Alto Minho Viana do Castelo

POCH-01-5266-FSE-000722
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS SÁ DE 

MIRANDA, BRAGA
Cursos Vocacionais 31/07/2017 13/09/2016 31/08/2018 150 946,74 FSE 128 304,73

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Cávado Braga

POCH-01-5266-FSE-000723
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

ACADEMIA JOSE MOREIRA DA SILVA-

COOPERATIVA DE ESTUDOS DE 

ECONOMIA SOCIAL CRL

Cursos Vocacionais 29/05/2017 12/09/2016 31/08/2017 130 953,84 FSE 111 310,76

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal
Área Metropolitana do 

Porto
Porto

POCH-01-5266-FSE-000724
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

ESCOLA PROFISSIONAL DO MARQUÊS 

DE VALLE FLOR LDA
Cursos Vocacionais 17/04/2018 01/09/2016 31/08/2017 110 174,68 FSE 93 648,48

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Douro Murça

POCH-01-5266-FSE-000725
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

OVAR FORMA - ENSINO E FORMAÇÃO , 

LDA
Cursos Vocacionais 23/05/2017 08/09/2016 31/08/2017 219 855,01 FSE 186 876,76

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Região de Aveiro Ovar

POCH-01-5266-FSE-000727
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

CENTRO DE ESTUDOS E FORMAÇÃO 

PROFISSIONAL DIOGO DIAS MELGAZ, 

UNIPESSOAL LDA

Cursos Vocacionais 22/08/2017 01/09/2016 31/08/2017 59 951,32 FSE 50 958,62

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Baixo Alentejo Cuba

POCH-01-5266-FSE-000728
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

COLEGIO DE NOSSA SENHORA DA 

APRESENTAÇÃO
Cursos Vocacionais 27/04/2018 14/09/2016 31/10/2017 199 658,99 FSE 169 710,14

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Região de Aveiro Vagos

POCH-01-5266-FSE-000729
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE 

PAREDES
Cursos Vocacionais 25/07/2017 03/10/2016 31/08/2018 189 640,18 FSE 161 194,15

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal
Área Metropolitana do 

Porto
Paredes

POCH-01-5266-FSE-000730
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

INSTITUTO DAS ARTES E DA IMAGEM - 

ENSINO, INVESTIGAÇÃO E FORMAÇÃO 

TECNOLÓGICA LDA

Cursos Vocacionais 28/06/2017 01/09/2016 31/08/2017 193 945,26 FSE 164 853,47

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal
Área Metropolitana do 

Porto
Vila Nova de Gaia

POCH-01-5266-FSE-000731
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

ESCOLA PROFISSIONAL DE VOUZELA, 

LDA
Cursos Vocacionais 02/06/2017 14/09/2016 31/08/2017 155 434,04 FSE 132 118,93

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Viseu Dão Lafões Vouzela

POCH-01-5266-FSE-000732
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

NOVALVITO - ENSINO PROFISSIONAL, 

COOPERATIVA DE INTERESSE PÚBLICO 

DE RESPONSABILIDADE LIMITADA

Cursos Vocacionais 02/06/2017 01/09/2016 31/08/2017 77 888,08 FSE 66 204,87

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Baixo Alentejo Alvito
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POCH-01-5266-FSE-000733
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

GONDHUMANIS - EDUCAÇÃO E 

FORMAÇÃO LDA
Cursos Vocacionais 23/05/2017 01/09/2016 31/08/2017 138 658,76 FSE 117 859,95

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal
Área Metropolitana do 

Porto
Gondomar

POCH-01-5266-FSE-000734
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

COOPETAPE - COOPERATIVA DE ENSINO 

CRL
Cursos Vocacionais 29/05/2017 01/09/2016 31/08/2017 72 187,78 FSE 61 359,61

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Alto Minho Viana do Castelo

POCH-01-5266-FSE-000735
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

ESCOLA PROFISSIONAL DE 

AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO 

RURAL DE PONTE DE LIMA

Cursos Vocacionais 09/06/2017 15/09/2016 31/08/2017 66 539,58 FSE 56 558,64

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Alto Minho Ponte de Lima

POCH-01-5266-FSE-000736
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

FORAVE-ASSOCIAÇÃO PARA A 

EDUCAÇÃO PROFISSIONAL DO VALE DO 

AVE

Cursos Vocacionais 24/04/2017 14/09/2016 31/08/2017 148 212,39 FSE 125 980,53

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Ave Vila Nova de Famalicão

POCH-01-5266-FSE-000738
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

ESCOLA PROFISSIONAL AGRICOLA 

QUINTA DA LAGEOSA
Cursos Vocacionais 04/04/2018 15/09/2016 31/08/2017 90 049,64 FSE 76 542,19

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Beiras e Serra da Estrela Covilhã

POCH-01-5266-FSE-000739
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

COLÉGIO D. DUARTE - ENSINO LDA Cursos Vocacionais 30/05/2017 19/09/2016 31/07/2017 72 146,40 FSE 61 324,44

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal
Área Metropolitana do 

Porto
Porto

POCH-01-5266-FSE-000740
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

CENTRO DE PROMOÇÃO SOCIAL Cursos Vocacionais 09/06/2017 01/09/2016 31/08/2017 93 852,88 FSE 79 774,95

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Viseu Dão Lafões São Pedro do Sul

POCH-01-5266-FSE-000741
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

NUCLISOL-JEAN PIAGET-ASSOCIAÇÃO 

PARA O DESENVOLVIMENTO DA 

CRIANÇA,A INTEGRAÇA E A 

SOLIDARIEDADE

Cursos Vocacionais 09/06/2017 01/09/2016 31/08/2017 99 066,46 FSE 84 206,49

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Viseu Dão Lafões Viseu

POCH-01-5266-FSE-000742
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL DE FAFE, 

CABECEIRAS DE BASTO E CELORICO DE 

BASTO

Cursos Vocacionais 23/06/2017 01/09/2016 31/08/2017 71 868,00 FSE 61 087,80

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Ave Fafe

POCH-01-5266-FSE-000743
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

CENTRO DE EDUCAÇÃO INTEGRAL S.A. Cursos Vocacionais 02/06/2017 01/09/2016 31/08/2017 57 488,00 FSE 48 864,80

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal
Área Metropolitana do 

Porto
São João da Madeira

POCH-01-5266-FSE-000744
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

ESCOLA SECUNDÁRIA DE PAÇOS DE 

FERREIRA
Cursos Vocacionais 31/07/2017 15/09/2016 31/08/2018 104 881,09 FSE 89 148,93

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Tâmega e Sousa Paços de Ferreira

POCH-01-5266-FSE-000745
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

ESCOLA PROFISSIONAL DE 

AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO 

RURAL DE VAGOS

Cursos Vocacionais 12/07/2017 15/09/2016 31/08/2017 72 560,56 FSE 61 676,48

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Região de Aveiro Vagos

POCH-01-5266-FSE-000746
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

TERCIFORMA-ESTUDOS DE COMERCIO 

E SERVIÇOS S.A.
Cursos Vocacionais 24/05/2017 13/09/2016 31/08/2017 112 582,36 FSE 95 695,01

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal
Área Metropolitana do 

Porto
Porto

POCH-01-5266-FSE-000747
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

ITA - INSTITUTO DE TECNOLOGIAS 

AVANÇADAS PARA A FORMAÇÃO LDA
Cursos Vocacionais 24/04/2018 12/09/2016 31/08/2017 180 705,46 FSE 153 599,64

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal
Área Metropolitana do 

Porto
Porto

POCH-01-5266-FSE-000748
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

EFORE - BEIRAS - EMPRESA FORMAÇÃO 

E ENSINO DE MOIMENTA DA BEIRA LDA
Cursos Vocacionais 23/06/2017 01/09/2016 31/08/2017 88 711,24 FSE 75 404,55

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Douro Moimenta da Beira

POCH-01-5266-FSE-000749
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

ASSOCIAÇÃO PROMOTORA DE ENSINO 

PROFISSIONAL DA COVA DA BEIRA
Cursos Vocacionais 17/05/2017 01/09/2016 31/08/2017 71 811,83 FSE 61 040,06

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Beiras e Serra da Estrela Fundão

POCH-01-5266-FSE-000750
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

CONGREGAÇÃO DAS RELIGIOSAS 

MISSIONARIAS DE S.DOMINGOS
Cursos Vocacionais 20/06/2017 01/09/2016 31/08/2017 158 688,24 FSE 134 885,00

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal
Área Metropolitana do 

Porto
Porto

POCH-01-5266-FSE-000751
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

ESCOLA PROFISSIONAL DE 

AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO 

RURAL DE CARVALHAIS/MIRANDELA

Cursos Vocacionais 09/06/2017 01/09/2016 31/08/2017 80 845,14 FSE 68 718,37

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal
Terras de Trás-os-

Montes
Mirandela

POCH-01-5266-FSE-000752
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

ZENDENSINO - COOPERATIVA DE 

ENSINO E INTERESSE PÚBLICO DE 

RESPONSABILIDADE LIMITADA

Cursos Vocacionais 20/06/2017 13/09/2016 31/08/2017 64 678,32 FSE 54 976,57

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Cávado Esposende

POCH-01-5266-FSE-000753
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

EPF - ENSINO PROFISSIONAL DE 

FELGUEIRAS, E.M.
Cursos Vocacionais 29/01/2018 01/09/2016 31/08/2017 121 376,47 FSE 103 170,00

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Tâmega e Sousa Felgueiras

POCH-01-5266-FSE-000754
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AMAR TERRA VERDE, LDA Cursos Vocacionais 28/06/2017 01/09/2016 31/08/2017 201 426,90 FSE 171 212,87

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Cávado Vila Verde

POCH-01-5266-FSE-000755
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE 

FIGUEIRA DE CASTELO RODRIGO
Cursos Vocacionais 19/10/2017 15/09/2016 31/08/2018 127 884,18 FSE 108 701,55

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Beiras e Serra da Estrela Figueira de Castelo Rodrigo
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POCH-01-5266-FSE-000756
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

ESCOLA PROFISSIONAL DE 

DESENVOLVIMENTO RURAL DE ALTER 

DO CHÃO

Cursos Vocacionais 29/05/2017 01/09/2016 31/08/2017 62 006,00 FSE 52 705,10

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Alto Alentejo Alter do Chão

POCH-01-5266-FSE-000757
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE VILA 

VIÇOSA
Cursos Vocacionais 10/08/2018 09/09/2016 31/08/2018 210 605,42 FSE 179 014,61

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Alentejo Central Vila Viçosa

POCH-01-5266-FSE-000758
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE 

POMBAL
Cursos Vocacionais 07/08/2017 01/09/2016 31/08/2018 180 122,28 FSE 153 103,94

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Região de Leiria Pombal

POCH-01-5266-FSE-000759
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

ESCOLA PROFISSIONAL DE 

ARQUEOLOGIA
Cursos Vocacionais 28/06/2017 01/09/2016 31/07/2017 75 076,73 FSE 63 815,22

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Tâmega e Sousa Marco de Canaveses

POCH-01-5266-FSE-000760
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

COOPTÉCNICA - GUSTAVE EIFFEL, 

COOPERATIVA DE ENSINO E 

FORMAÇÃO TÉCNICO PROFISSIONAL 

CRL

Cursos Vocacionais 20/06/2017 01/09/2016 31/08/2017 269 168,20 FSE 228 792,97

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Oeste Arruda dos Vinhos

POCH-01-5266-FSE-000761
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE 

LOUSADA
Cursos Vocacionais 11/08/2017 15/09/2016 31/07/2018 212 615,27 FSE 180 722,98

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Tâmega e Sousa Lousada

POCH-01-5266-FSE-000762
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

ALTERNANCIA-ENSINO E FORMAÇÃO 

PROFISSIONAL CRL
Cursos Vocacionais 09/06/2017 01/09/2016 31/08/2017 579 718,82 FSE 492 761,00

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal
Área Metropolitana do 

Porto
Matosinhos

POCH-01-5266-FSE-000763
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

EPROCHAS - ASSOCIAÇÃO PARA A 

ESCOLA PROFISSIONAL DAS ROCHAS- 

EM LIQUIDAÇÃO

Cursos Vocacionais 29/05/2017 19/09/2016 31/08/2017 57 921,38 FSE 49 233,17

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Tâmega e Sousa Marco de Canaveses

POCH-01-5266-FSE-000764
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE 

VALPAÇOS
Cursos Vocacionais 12/06/2019 15/09/2016 31/08/2018 106 388,77 FSE 90 430,45

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Alto Tâmega Valpaços

POCH-01-5266-FSE-000765
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE JOSÉ 

RELVAS
Cursos Vocacionais 28/08/2017 15/09/2016 31/08/2018 108 919,80 FSE 92 581,83

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Lezíria do Tejo Alpiarça

POCH-01-5266-FSE-000768
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE GAIA 

NASCENTE, VILA NOVA DE GAIA
Cursos Vocacionais 31/07/2017 15/09/2016 31/08/2018 202 223,46 FSE 171 889,94

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal
Área Metropolitana do 

Porto
Vila Nova de Gaia

POCH-01-5266-FSE-000769
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE 

BENAVENTE
Cursos Vocacionais 03/08/2017 15/09/2016 31/08/2018 227 934,43 FSE 193 744,27

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Lezíria do Tejo Benavente

POCH-01-5266-FSE-000770
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE 

MANGUALDE
Cursos Vocacionais 03/08/2017 01/09/2016 31/08/2018 210 122,63 FSE 178 604,24

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Viseu Dão Lafões Mangualde

POCH-01-5266-FSE-000771
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

PRODESO - ENSINO PROFISSIONAL, 

E.M., LDA
Cursos Vocacionais 23/05/2017 01/09/2016 31/08/2017 270 027,59 FSE 229 523,45

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Região de Coimbra Coimbra

POCH-01-5266-FSE-000773
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DR. 

FERREIRA DA SILVA
Cursos Vocacionais 03/08/2017 15/09/2016 20/07/2018 161 066,70 FSE 136 906,70

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal
Área Metropolitana do 

Porto
Oliveira de Azeméis

POCH-01-5266-FSE-000774
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE 

REGUENGOS DE MONSARAZ
Cursos Vocacionais 22/08/2017 14/09/2016 31/08/2018 211 652,84 FSE 179 904,91

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Alentejo Central Reguengos de Monsaraz

POCH-01-5266-FSE-000775
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

CORREIA MONTEIRO & SANTOS LDA - 

EM LIQUIDAÇÃO
Cursos Vocacionais 02/06/2017 14/09/2016 31/08/2017 334 533,02 FSE 284 353,07

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal
Área Metropolitana do 

Porto
Porto

POCH-01-5266-FSE-000776
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

CORREIA MONTEIRO & RUSSO LDA Cursos Vocacionais 24/04/2017 10/10/2016 31/08/2017 466 761,29 FSE 396 747,10

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal
Área Metropolitana do 

Porto
Porto

POCH-01-5266-FSE-000777
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

ESCOLA SECUNDÁRIA DO PROFESSOR 

DOUTOR FLÁVIO F. PINTO RESENDE, 

CINFÃES

Cursos Vocacionais 22/08/2017 15/09/2016 31/08/2018 197 755,92 FSE 168 092,53

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Tâmega e Sousa Cinfães

POCH-01-5266-FSE-000779
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE 

SOUSEL
Cursos Vocacionais 23/08/2017 16/09/2016 31/08/2018 239 015,29 FSE 203 163,00

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Alto Alentejo Sousel

POCH-01-5266-FSE-000780
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

FUNDAÇÃO JOAQUIM DOS SANTOS Cursos Vocacionais 16/05/2017 01/09/2016 31/08/2017 109 152,87 FSE 92 779,94

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Viseu Dão Lafões Viseu

POCH-01-5266-FSE-000781
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE 

PEDROUÇOS
Cursos Vocacionais 22/04/2019 01/09/2016 31/08/2018 210 837,05 FSE 179 211,49

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal
Área Metropolitana do 

Porto
Maia
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POCH-01-5266-FSE-000782
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

COMOIPREL - COOPERATIVA 

MOURENSE DE INTERESSE PÚBLICO DE 

RESPONSABILIDADE LIMITADA

Cursos Vocacionais 17/07/2017 01/09/2016 31/08/2017 65 858,32 FSE 55 979,57

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Baixo Alentejo Moura

POCH-01-5266-FSE-000783
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS 

DE LORDELO
Cursos Vocacionais 03/08/2017 15/09/2016 31/08/2018 184 263,80 FSE 156 624,23

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal
Área Metropolitana do 

Porto
Paredes

POCH-01-5266-FSE-000784
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DA 

AZAMBUJA
Cursos Vocacionais 08/08/2017 01/09/2016 31/08/2018 185 209,32 FSE 157 427,92

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Lezíria do Tejo Azambuja

POCH-01-5266-FSE-000785
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

TALES-ESTABELECIMENTOS DE ENSINO 

PARTICULAR S.A.
Cursos Vocacionais 29/05/2017 01/09/2016 31/08/2017 72 135,60 FSE 61 315,26

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Oeste Arruda dos Vinhos

POCH-01-5266-FSE-000786
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE 

GAVIÃO
Cursos Vocacionais 08/08/2017 01/09/2016 31/08/2018 153 620,70 FSE 130 577,60

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Alto Alentejo Gavião

POCH-01-5266-FSE-000788
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO VERTICAL DE PORTEL Cursos Vocacionais 22/08/2017 15/09/2016 31/08/2018 138 719,56 FSE 117 911,63

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Alentejo Central Portel

POCH-01-5266-FSE-000789
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS ANDRÉ DE 

GOUVEIA, ÉVORA
Cursos Vocacionais 22/08/2017 01/09/2016 31/08/2018 171 481,76 FSE 145 759,50

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Alentejo Central Évora

POCH-01-5266-FSE-000790
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

EPCE - ESCOLA PROFISSIONAL DE 

COMÉRCIO EXTERNO LDA
Cursos Vocacionais 27/03/2018 01/09/2016 31/08/2017 189 724,85 FSE 161 266,12

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal
Área Metropolitana do 

Porto
Porto

POCH-01-5266-FSE-000791
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

ESCOLA PROFISSIONAL D. MARIANA 

SEIXAS, LDA
Cursos Vocacionais 02/06/2017 01/09/2016 31/08/2017 90 684,20 FSE 77 081,57

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Viseu Dão Lafões Viseu

POCH-01-5266-FSE-000794
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE PONTE 

DE SÔR
Cursos Vocacionais 03/08/2017 15/09/2016 31/08/2018 146 691,31 FSE 124 687,61

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Alto Alentejo Ponte de Sor

POCH-01-5266-FSE-000795
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS 

DE RODRIGUES DE FREITAS
Cursos Vocacionais 08/08/2017 12/09/2016 31/08/2018 206 035,71 FSE 175 130,35

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal
Área Metropolitana do 

Porto
Porto

POCH-01-5266-FSE-000797
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

ESPROMINHO - ESCOLA PROFISSIONAL 

DO MINHO LDA
Cursos Vocacionais 17/05/2017 12/09/2016 31/08/2017 273 998,69 FSE 232 898,89

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Cávado Braga

POCH-01-5266-FSE-000798
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

INSTITUTO INÁCIO DE LOYOLA Cursos Vocacionais 23/06/2017 14/09/2016 31/08/2017 50 126,52 FSE 42 607,54

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Região de Coimbra Coimbra

POCH-01-5266-FSE-000800
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

PRO SENA - EMPRESA PROMOTORA DE 

SERVIÇOS DE ENSINO S.A.
Cursos Vocacionais 23/05/2017 01/09/2016 31/08/2017 108 863,94 FSE 92 534,35

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Beiras e Serra da Estrela Seia

POCH-01-5266-FSE-000802
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

EPO - CENTRO ESCOLAR E 

EMPRESARIAL DO SUDOESTE 

ALENTEJANO, S.A.

Cursos Vocacionais 31/07/2017 01/09/2016 31/08/2018 486 434,18 FSE 413 469,05

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Alentejo Litoral Odemira

POCH-01-5266-FSE-000803
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

INSTICOOP - INSTITUTO 

INTERNACIONAL COOPERATIVO DE 

FORMAÇÃO PROFISSIONAL, CRL

Cursos Vocacionais 28/06/2017 05/09/2016 31/08/2017 215 759,36 FSE 183 395,46

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Tâmega e Sousa Amarante

POCH-01-5266-FSE-000804
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE SANTO 

ANDRÉ, SANTIAGO DO CACÉM
Cursos Vocacionais 09/05/2019 12/09/2016 31/08/2018 282 137,42 FSE 239 816,81

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Alentejo Litoral Santiago do Cacém

POCH-01-5266-FSE-000805
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS 

ARQUEÓLOGO MÁRIO CARDOSO
Cursos Vocacionais 25/07/2017 15/09/2016 31/08/2018 215 150,64 FSE 182 878,04

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Ave Guimarães

POCH-01-5266-FSE-000806
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

C.T.N. - COLÉGIO DE TORRES NOVAS, 

LDA
Cursos Vocacionais 13/07/2017 22/09/2016 18/07/2018 189 385,22 FSE 160 977,44

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Médio Tejo Torres Novas

POCH-01-5266-FSE-000807
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

ACADEMIA JOSE MOREIRA DA SILVA-

COOPERATIVA DE ESTUDOS DE 

ECONOMIA SOCIAL CRL

Cursos de Educação e Formação 

de Jovens (CEF)
22/11/2017 01/09/2016 31/08/2018 135 658,05 FSE 115 309,34

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal
Área Metropolitana do 

Porto
Porto

POCH-01-5266-FSE-000808
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE 

FAJÕES

Cursos de Educação e Formação 

de Jovens (CEF)
08/01/2018 15/09/2016 27/07/2017 53 075,45 FSE 45 114,13

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal
Área Metropolitana do 

Porto
Oliveira de Azeméis

POCH-01-5266-FSE-000809
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

ASDOURO - ASSOCIAÇÃO DE 

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO E 

FORMAÇÃO PROFISSIONAL DO ALTO 

DOURO

Cursos de Educação e Formação 

de Jovens (CEF)
05/12/2017 01/09/2016 31/08/2017 60 396,76 FSE 51 337,25

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Douro São João da Pesqueira
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POCH-01-5266-FSE-000810
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

ADEMINHO - ASSOCIAÇÃO PARA O 

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO 

PROFISSIONAL DO ALTO MINHO 

INTERIOR

Cursos de Educação e Formação 

de Jovens (CEF)
27/12/2017 01/09/2016 31/08/2017 78 496,01 FSE 66 721,61

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Alto Minho Monção

POCH-01-5266-FSE-000811
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

EPROCHAS - ASSOCIAÇÃO PARA A 

ESCOLA PROFISSIONAL DAS ROCHAS- 

EM LIQUIDAÇÃO

Cursos de Educação e Formação 

de Jovens (CEF)
12/12/2017 26/09/2016 31/08/2018 92 203,16 FSE 78 372,69

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Tâmega e Sousa Marco de Canaveses

POCH-01-5266-FSE-000812
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

NORTE VIDA - ASSOCIAÇÃO PARA A 

PROMOÇÃO DA SAÚDE

Cursos de Educação e Formação 

de Jovens (CEF)
22/12/2017 01/09/2016 31/08/2018 154 115,86 FSE 130 998,48

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal
Área Metropolitana do 

Porto
Porto

POCH-01-5266-FSE-000813
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

EPAVE - ESCOLA PROFISSIONAL DO 

ALTO AVE, E.M.

Cursos de Educação e Formação 

de Jovens (CEF)
28/11/2017 12/09/2016 31/08/2018 149 593,76 FSE 127 154,70

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Ave Póvoa de Lanhoso

POCH-01-5266-FSE-000814
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

TALES-ESTABELECIMENTOS DE ENSINO 

PARTICULAR S.A.

Cursos de Educação e Formação 

de Jovens (CEF)
27/12/2017 01/09/2016 31/08/2018 133 494,02 FSE 113 469,92

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Oeste Arruda dos Vinhos

POCH-01-5266-FSE-000815
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE 

FORNOS DE ALGODRES

Cursos de Educação e Formação 

de Jovens (CEF)
13/12/2017 15/09/2016 31/08/2018 65 328,63 FSE 55 529,34

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Beiras e Serra da Estrela Fornos de Algodres

POCH-01-5266-FSE-000816
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

EFORE - BEIRAS - EMPRESA FORMAÇÃO 

E ENSINO DE MOIMENTA DA BEIRA LDA

Cursos de Educação e Formação 

de Jovens (CEF)
22/12/2017 01/09/2016 31/08/2018 192 227,76 FSE 163 393,60

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Douro Moimenta da Beira

POCH-01-5266-FSE-000817
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE 

ALCÁCER DO SAL

Cursos de Educação e Formação 

de Jovens (CEF)
08/01/2018 01/09/2016 31/07/2018 117 695,55 FSE 100 041,22

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Alentejo Litoral Alcácer do Sal

POCH-01-5266-FSE-000818
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE 

TABUAÇO

Cursos de Educação e Formação 

de Jovens (CEF)
09/01/2018 15/09/2016 31/08/2018 61 717,44 FSE 52 459,82

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Douro Tabuaço

POCH-01-5266-FSE-000819
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

ESCOLA PROFISSIONAL DE 

ARQUEOLOGIA

Cursos de Educação e Formação 

de Jovens (CEF)
13/12/2017 01/09/2016 31/08/2018 129 601,73 FSE 110 161,47

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Tâmega e Sousa Marco de Canaveses

POCH-01-5266-FSE-000820
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

ESCOLA PROFISSIONAL DE 

AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO 

RURAL DE VAGOS

Cursos de Educação e Formação 

de Jovens (CEF)
21/11/2017 01/09/2016 31/08/2018 210 737,20 FSE 179 126,62

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Região de Aveiro Vagos

POCH-01-5266-FSE-000821
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE VILA 

VIÇOSA

Cursos de Educação e Formação 

de Jovens (CEF)
27/11/2017 01/09/2016 31/08/2018 182 389,03 FSE 155 030,68

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Alentejo Central Vila Viçosa

POCH-01-5266-FSE-000822
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

ESCOLA PROFISSIONAL DO VALE DO 

TEJO S.A.

Cursos de Educação e Formação 

de Jovens (CEF)
27/12/2017 01/09/2016 31/08/2017 82 875,05 FSE 70 443,79

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Lezíria do Tejo Santarém

POCH-01-5266-FSE-000823
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

PROFIVAL - ENSINO E FORMAÇÃO 

PROFISSIONAL LDA

Cursos de Educação e Formação 

de Jovens (CEF)
18/12/2017 01/09/2016 31/08/2018 259 727,42 FSE 220 768,31

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal
Área Metropolitana do 

Porto
Valongo

POCH-01-5266-FSE-000824
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE 

POMBAL

Cursos de Educação e Formação 

de Jovens (CEF)
16/03/2018 15/09/2016 31/08/2017 32 603,89 FSE 27 713,31

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Região de Leiria Pombal

POCH-01-5266-FSE-000825
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS GUALDIM 

PAIS

Cursos de Educação e Formação 

de Jovens (CEF)
08/01/2018 05/09/2016 31/08/2018 122 974,59 FSE 104 528,40

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Região de Leiria Pombal

POCH-01-5266-FSE-000827
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

ESCOLA SECUNDÁRIA DE S. PEDRO DA 

COVA, GONDOMAR

Cursos de Educação e Formação 

de Jovens (CEF)
08/01/2018 01/09/2016 31/08/2017 61 536,67 FSE 52 306,17

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal
Área Metropolitana do 

Porto
Gondomar

POCH-01-5266-FSE-000828
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

COOPERATIVA DE ENSINO DE VILA 

NOVA FAMALICÃO, C.R.L.

Cursos de Educação e Formação 

de Jovens (CEF)
06/11/2017 01/09/2016 31/08/2018 494 751,10 FSE 420 538,44

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Ave Vila Nova de Famalicão

POCH-01-5266-FSE-000829
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE 

PENACOVA

Cursos de Educação e Formação 

de Jovens (CEF)
08/01/2018 01/09/2016 31/08/2018 96 012,41 FSE 81 610,55

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Região de Coimbra Penacova

POCH-01-5266-FSE-000830
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE 

LOUSADA

Cursos de Educação e Formação 

de Jovens (CEF)
08/01/2018 15/09/2016 31/08/2017 72 228,18 FSE 61 393,95

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Tâmega e Sousa Lousada

POCH-01-5266-FSE-000831
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

ETEPA - ESCOLA TECNOLÓGICA E 

PROFISSIONAL ALBICASTRENSE, 

SOCIEDADE UNIPESSOAL LDA

Cursos de Educação e Formação 

de Jovens (CEF)
22/12/2017 01/09/2016 31/08/2018 143 969,73 FSE 122 374,27

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Beira Baixa Castelo Branco

POCH-01-5266-FSE-000832
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE 

CARREGAL DO SAL

Cursos de Educação e Formação 

de Jovens (CEF)
08/01/2018 15/09/2016 31/08/2017 51 879,76 FSE 44 097,80

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Viseu Dão Lafões Carregal do Sal
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POCH-01-5266-FSE-000833
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

EPRALIMA - ESCOLA PROFISSIONAL DO 

ALTO LIMA - COOPERATIVA DE 

INTERESSE PÚBLICO E 

RESPONSABILIDADE, LIMITADA

Cursos de Educação e Formação 

de Jovens (CEF)
22/12/2017 01/09/2016 31/08/2017 80 269,29 FSE 68 228,90

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Alto Minho Ponte de Lima

POCH-01-5266-FSE-000834
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE 

SALVATERRA DE MAGOS

Cursos de Educação e Formação 

de Jovens (CEF)
10/01/2018 01/09/2016 31/08/2018 84 161,82 FSE 71 537,55

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Lezíria do Tejo Salvaterra de Magos

POCH-01-5266-FSE-000835
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

EPRIN - ESCOLA PROFISSIONAL RAIANA, 

UNIPESSOAL LDA

Cursos de Educação e Formação 

de Jovens (CEF)
22/12/2017 01/09/2016 31/08/2018 141 421,20 FSE 120 208,02

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Beira Baixa Idanha-a-Nova

POCH-01-5266-FSE-000836
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

ASSOCIAÇÃO PARA O ENSINO BENTO 

DE JESUS CARAÇA

Cursos de Educação e Formação 

de Jovens (CEF)
22/12/2017 12/09/2016 31/08/2018 156 112,63 FSE 132 695,74

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Ave Guimarães

POCH-01-5266-FSE-000838
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DA 

GAFANHA DA NAZARÉ

Cursos de Educação e Formação 

de Jovens (CEF)
27/12/2017 01/09/2016 31/08/2018 83 210,28 FSE 70 728,74

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Região de Aveiro Ílhavo

POCH-01-5266-FSE-000839
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

EBA - FORMAÇÃO PROFISSIONAL, 

LIMITADA

Cursos de Educação e Formação 

de Jovens (CEF)
24/01/2018 01/09/2016 31/08/2018 153 817,56 FSE 130 744,93

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Região de Coimbra Penacova

POCH-01-5266-FSE-000840
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

CENTRO DE EDUCAÇÃO INTEGRAL S.A.
Cursos de Educação e Formação 

de Jovens (CEF)
27/11/2017 01/09/2016 31/08/2018 232 364,51 FSE 197 509,83

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal
Área Metropolitana do 

Porto
São João da Madeira

POCH-01-5266-FSE-000841
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL DE FAFE, 

CABECEIRAS DE BASTO E CELORICO DE 

BASTO

Cursos de Educação e Formação 

de Jovens (CEF)
22/12/2017 15/09/2016 31/08/2018 221 282,75 FSE 188 090,34

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Ave Fafe

POCH-01-5266-FSE-000842
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

ESCOLA PROFISSIONAL D. MARIANA 

SEIXAS, LDA

Cursos de Educação e Formação 

de Jovens (CEF)
22/12/2017 01/09/2016 31/08/2018 304 180,73 FSE 258 553,62

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Viseu Dão Lafões Viseu

POCH-01-5266-FSE-000844
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE 

MONTEMOR-O-NOVO

Cursos de Educação e Formação 

de Jovens (CEF)
18/12/2017 15/09/2016 31/08/2018 96 302,81 FSE 81 857,39

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Alentejo Central Montemor-o-Novo

POCH-01-5266-FSE-000845
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DR. 

MACHADO DE MATOS, FELGUEIRAS

Cursos de Educação e Formação 

de Jovens (CEF)
29/11/2018 12/09/2016 31/08/2018 149 259,21 FSE 126 870,33

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Tâmega e Sousa Felgueiras

POCH-01-5266-FSE-000846
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

CEPROF - CENTROS ESCOLARES DE 

ENSINO PROFISSIONAL LDA

Cursos de Educação e Formação 

de Jovens (CEF)
22/12/2017 14/09/2016 31/08/2018 227 967,75 FSE 193 772,59

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal
Área Metropolitana do 

Porto
Espinho

POCH-01-5266-FSE-000847
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

EMPRESA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E 

CULTURA DE BARCELOS, E.M.

Cursos de Educação e Formação 

de Jovens (CEF)
22/11/2017 01/09/2016 31/08/2017 172 598,83 FSE 146 709,01

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Cávado Barcelos

POCH-01-5266-FSE-000848
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

PROFISOUSA - ASSOCIAÇÃO DE ENSINO 

PROFISSIONAL DO VALE DO SOUSA

Cursos de Educação e Formação 

de Jovens (CEF)
15/11/2017 14/09/2016 31/08/2018 370 928,89 FSE 315 289,56

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Tâmega e Sousa Paços de Ferreira

POCH-01-5266-FSE-000849
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE 

REGUENGOS DE MONSARAZ

Cursos de Educação e Formação 

de Jovens (CEF)
08/01/2018 16/09/2016 31/08/2018 163 146,84 FSE 138 674,81

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Alentejo Central Reguengos de Monsaraz

POCH-01-5266-FSE-000850
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

SICÓ FORMAÇÃO - SOCIEDADE DE 

ENSINO PROFISSIONAL S.A.

Cursos de Educação e Formação 

de Jovens (CEF)
12/01/2018 01/09/2016 31/08/2018 143 787,86 FSE 122 219,68

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Região de Coimbra Penela

POCH-01-5266-FSE-000851
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

ALTERNANCIA-ENSINO E FORMAÇÃO 

PROFISSIONAL CRL

Cursos de Educação e Formação 

de Jovens (CEF)
22/12/2017 26/09/2016 31/08/2018 1 480 088,28 FSE 1 258 075,04

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal
Área Metropolitana do 

Porto
Matosinhos

POCH-01-5266-FSE-000852
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DO 

BONFIM

Cursos de Educação e Formação 

de Jovens (CEF)
06/11/2018 15/09/2016 31/08/2018 136 726,69 FSE 116 217,69

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Alto Alentejo Portalegre

POCH-01-5266-FSE-000853
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS Nº 1 DE 

SANTIAGO DO CACÉM

Cursos de Educação e Formação 

de Jovens (CEF)
21/03/2019 09/09/2016 31/08/2018 128 691,63 FSE 109 387,89

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Alentejo Litoral Santiago do Cacém

POCH-01-5266-FSE-000854
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE 

PEDROUÇOS

Cursos de Educação e Formação 

de Jovens (CEF)
09/01/2018 01/09/2016 31/08/2018 132 863,67 FSE 112 934,12

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal
Área Metropolitana do 

Porto
Maia

POCH-01-5266-FSE-000855
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE IDÃES
Cursos de Educação e Formação 

de Jovens (CEF)
19/02/2018 01/09/2016 31/08/2018 142 798,81 FSE 121 378,99

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Tâmega e Sousa Felgueiras

POCH-01-5266-FSE-000856
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

PRODESO - ENSINO PROFISSIONAL, 

E.M., LDA

Cursos de Educação e Formação 

de Jovens (CEF)
27/12/2017 01/09/2016 31/08/2018 309 401,16 FSE 262 990,99

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Região de Coimbra Coimbra
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POCH-01-5266-FSE-000857
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

ESCOLA SECUNDARIA DE VIRIATO,VISEU
Cursos de Educação e Formação 

de Jovens (CEF)
23/03/2018 12/09/2016 31/07/2017 28 275,57 FSE 24 034,23

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Viseu Dão Lafões Viseu

POCH-01-5266-FSE-000858
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DR.JOÃO 

DE ARAÚJO CORREIA

Cursos de Educação e Formação 

de Jovens (CEF)
29/11/2017 01/09/2016 31/08/2018 129 161,42 FSE 109 787,21

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Douro Peso da Régua

POCH-01-5266-FSE-000859
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS 

DE CAMPO

Cursos de Educação e Formação 

de Jovens (CEF)
16/03/2018 15/09/2016 31/08/2017 29 171,73 FSE 24 795,97

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal
Área Metropolitana do 

Porto
Valongo

POCH-01-5266-FSE-000860
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS FERNÃO 

DO PÓ

Cursos de Educação e Formação 

de Jovens (CEF)
27/11/2017 15/09/2016 31/08/2018 174 660,08 FSE 148 461,07

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Oeste Bombarral

POCH-01-5266-FSE-000861
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE 

ÍLHAVO

Cursos de Educação e Formação 

de Jovens (CEF)
28/12/2017 01/09/2016 31/08/2018 92 438,76 FSE 78 572,95

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Região de Aveiro Ílhavo

POCH-01-5266-FSE-000862
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

IG - ESCOLA PROFISSIONAL LDA
Cursos de Educação e Formação 

de Jovens (CEF)
06/02/2018 01/09/2016 31/08/2018 171 347,19 FSE 145 645,11

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Beiras e Serra da Estrela Gouveia

POCH-01-5266-FSE-000863
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE 

MIRANDA DO CORVO

Cursos de Educação e Formação 

de Jovens (CEF)
05/02/2019 15/09/2016 31/08/2018 135 929,50 FSE 115 540,08

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Região de Coimbra Miranda do Corvo

POCH-01-5266-FSE-000864
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

COMOIPREL - COOPERATIVA 

MOURENSE DE INTERESSE PÚBLICO DE 

RESPONSABILIDADE LIMITADA

Cursos de Educação e Formação 

de Jovens (CEF)
29/12/2017 01/09/2016 31/08/2018 148 381,65 FSE 126 124,40

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Baixo Alentejo Moura

POCH-01-5266-FSE-000865
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DA 

LOURINHÃ

Cursos de Educação e Formação 

de Jovens (CEF)
03/01/2018 01/09/2016 31/08/2018 86 077,18 FSE 73 165,60

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Oeste Lourinhã

POCH-01-5266-FSE-000866
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS GONÇALO 

NUNES, BARCELOS

Cursos de Educação e Formação 

de Jovens (CEF)
11/12/2017 14/09/2016 31/08/2018 166 308,36 FSE 141 362,11

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Cávado Barcelos

POCH-01-5266-FSE-000867
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DO 

CARREGADO

Cursos de Educação e Formação 

de Jovens (CEF)
05/12/2017 15/09/2016 25/07/2018 170 787,77 FSE 145 169,60

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Oeste Alenquer

POCH-01-5266-FSE-000868
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

EPCE - ESCOLA PROFISSIONAL DE 

COMÉRCIO EXTERNO LDA

Cursos de Educação e Formação 

de Jovens (CEF)
02/01/2018 01/09/2016 31/08/2018 157 925,92 FSE 134 237,03

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal
Área Metropolitana do 

Porto
Porto

POCH-01-5266-FSE-000869
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

ASSOCIAÇÃO PARA A VALORIZAÇÃO 

AGRARIA-AVA

Cursos de Educação e Formação 

de Jovens (CEF)
21/11/2017 15/09/2016 31/08/2018 341 413,33 FSE 290 201,33

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Oeste Torres Vedras

POCH-01-5266-FSE-000870
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS FREI 

HEITOR PINTO

Cursos de Educação e Formação 

de Jovens (CEF)
14/12/2017 01/09/2016 31/08/2018 77 917,58 FSE 66 229,94

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Beiras e Serra da Estrela Covilhã

POCH-01-5266-FSE-000871
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO VERTICAL DE OURIQUE
Cursos de Educação e Formação 

de Jovens (CEF)
03/01/2018 01/09/2016 31/08/2018 61 254,55 FSE 52 066,37

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Baixo Alentejo Ourique

POCH-01-5266-FSE-000872
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

BEATRIZ RIBEIRO & FILHOS LDA
Cursos de Educação e Formação 

de Jovens (CEF)
22/12/2017 12/09/2016 31/08/2018 375 992,45 FSE 319 593,58

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal
Área Metropolitana do 

Porto
Porto

POCH-01-5266-FSE-000873
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

EPAMG - SOCIEDADE DE ENSINO 

PROFISSIONAL LDA

Cursos de Educação e Formação 

de Jovens (CEF)
27/12/2017 01/09/2016 31/08/2017 88 263,71 FSE 75 024,15

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Região de Leiria Marinha Grande

POCH-01-5266-FSE-000874
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

ESCOLA PROFISSIONAL NOVOS 

HORIZONTES LDA

Cursos de Educação e Formação 

de Jovens (CEF)
29/11/2017 01/09/2016 31/08/2018 482 818,63 FSE 410 395,84

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal
Área Metropolitana do 

Porto
Maia

POCH-01-5266-FSE-000875
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS ANTÓNIO 

RODRIGUES SAMPAIO, ESPOSENDE

Cursos de Educação e Formação 

de Jovens (CEF)
07/12/2017 15/09/2016 11/07/2018 194 672,13 FSE 165 471,31

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Cávado Esposende

POCH-01-5266-FSE-000876
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

INETESE - ASSOCIAÇÃO PARA O ENSINO 

E FORMAÇÃO

Cursos de Educação e Formação 

de Jovens (CEF)
22/12/2017 17/10/2016 31/08/2018 135 291,52 FSE 114 997,79

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Região de Leiria Leiria

POCH-01-5266-FSE-000877
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO GONÇALO SAMPAIO
Cursos de Educação e Formação 

de Jovens (CEF)
14/12/2017 15/09/2016 31/07/2018 141 327,85 FSE 120 128,67

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Ave Póvoa de Lanhoso

POCH-01-5266-FSE-000878
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE 

AROUCA

Cursos de Educação e Formação 

de Jovens (CEF)
26/03/2018 12/09/2016 31/08/2017 36 990,54 FSE 31 441,96

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal
Área Metropolitana do 

Porto
Arouca
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POCH-01-5266-FSE-000879
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

ESCOLA SECUNDARIA COM 3º CICLO DO 

ENSINO BÁSICO DE BARCELINHOS, 

BARCELOS

Cursos de Educação e Formação 

de Jovens (CEF)
12/01/2018 15/09/2016 31/08/2017 109 111,28 FSE 92 744,59

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Cávado Barcelos

POCH-01-5266-FSE-000880
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

INFORPREPARAÇÃO - FORMAÇÃO 

PROFISSIONAL E CONSULTADORIA, LDA

Cursos de Educação e Formação 

de Jovens (CEF)
28/11/2017 19/09/2016 31/08/2018 461 556,79 FSE 392 323,27

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Tâmega e Sousa Penafiel

POCH-01-5266-FSE-000881
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

SOENPROL - SOCIEDADE DE ENSINO 

PROFISSIONAL LDA

Cursos de Educação e Formação 

de Jovens (CEF)
12/12/2017 01/09/2016 31/08/2017 74 578,81 FSE 63 391,99

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Região de Coimbra Figueira da Foz

POCH-01-5266-FSE-000882
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

SODENFOR - SOCIEDADE DIFUSORA DE 

ENSINO DA FIGUEIRA DA FOZ, 

LIMITADA

Cursos de Educação e Formação 

de Jovens (CEF)
28/12/2017 01/09/2016 31/08/2018 147 007,50 FSE 124 956,38

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Região de Coimbra Figueira da Foz

POCH-01-5266-FSE-000884
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS 

ALEXANDRE HERCULANO

Cursos de Educação e Formação 

de Jovens (CEF)
03/01/2018 12/09/2016 31/07/2018 135 703,25 FSE 115 347,76

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Lezíria do Tejo Santarém

POCH-01-5266-FSE-000885
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

E. P. C. - ESCOLA PROFISSIONAL DE 

CORUCHE LDA

Cursos de Educação e Formação 

de Jovens (CEF)
22/12/2017 14/09/2016 31/08/2018 135 610,72 FSE 115 269,11

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Lezíria do Tejo Coruche

POCH-01-5266-FSE-000886
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS RIO NOVO 

DO PRÍNCIPE - CACIA

Cursos de Educação e Formação 

de Jovens (CEF)
24/01/2018 15/09/2016 31/08/2018 158 761,06 FSE 134 946,90

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Região de Aveiro Aveiro

POCH-01-5266-FSE-000887
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

INSTITUTO DE EDUCAÇÃO E 

FORMAÇÃO DO SORRAIA, LDA

Cursos de Educação e Formação 

de Jovens (CEF)
27/12/2017 15/09/2016 31/08/2017 150 214,04 FSE 127 681,93

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Lezíria do Tejo Salvaterra de Magos

POCH-01-5266-FSE-000888
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS Nº 2 DE 

BEJA

Cursos de Educação e Formação 

de Jovens (CEF)
12/12/2017 15/09/2016 31/08/2018 111 412,75 FSE 94 700,84

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Baixo Alentejo Beja

POCH-01-5266-FSE-000889
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS SÁ DE 

MIRANDA, BRAGA

Cursos de Educação e Formação 

de Jovens (CEF)
05/12/2017 15/09/2016 31/08/2018 132 191,90 FSE 112 363,12

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Cávado Braga

POCH-01-5266-FSE-000890
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO VIEIRA DE ARAÚJO
Cursos de Educação e Formação 

de Jovens (CEF)
12/12/2017 13/09/2016 31/08/2018 122 988,42 FSE 104 540,16

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Ave Vieira do Minho

POCH-01-5266-FSE-000891
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE 

CELORICO DA BEIRA

Cursos de Educação e Formação 

de Jovens (CEF)
12/12/2017 16/09/2016 31/07/2018 107 962,53 FSE 91 768,15

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Beiras e Serra da Estrela Celorico da Beira

POCH-01-5266-FSE-000892
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE SEVER 

DO VOUGA

Cursos de Educação e Formação 

de Jovens (CEF)
16/03/2018 01/09/2016 31/08/2017 20 575,65 FSE 17 489,30

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Região de Aveiro Sever do Vouga

POCH-01-5266-FSE-000893
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE 

ALCANENA

Cursos de Educação e Formação 

de Jovens (CEF)
27/11/2017 09/09/2016 31/08/2018 154 527,27 FSE 131 348,18

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Médio Tejo Alcanena

POCH-01-5266-FSE-000894
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS 

DR.MÁRIO FONSECA, LOUSADA

Cursos de Educação e Formação 

de Jovens (CEF)
27/11/2017 01/09/2016 31/08/2017 199 921,84 FSE 169 933,56

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Tâmega e Sousa Lousada

POCH-01-5266-FSE-000895
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS 

DE CASTELO DE PAIVA

Cursos de Educação e Formação 

de Jovens (CEF)
08/01/2018 15/09/2016 31/08/2018 170 626,42 FSE 145 032,46

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Tâmega e Sousa Castelo de Paiva

POCH-01-5266-FSE-000896
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

ESCOLA SECUNDÁRIA AFONSO LOPES 

VIEIRA, LEIRIA

Cursos de Educação e Formação 

de Jovens (CEF)
11/12/2017 16/09/2016 31/08/2018 146 730,23 FSE 124 720,70

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Região de Leiria Leiria

POCH-01-5266-FSE-000897
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS 

ESTE DE LOUSADA

Cursos de Educação e Formação 

de Jovens (CEF)
13/12/2017 01/09/2016 31/12/2018 162 399,68 FSE 138 039,73

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Tâmega e Sousa Lousada

POCH-01-5266-FSE-000898
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE 

ÁGUEDA SUL

Cursos de Educação e Formação 

de Jovens (CEF)
16/03/2018 15/09/2016 31/08/2017 38 785,20 FSE 32 967,42

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Região de Aveiro Águeda

POCH-01-5266-FSE-000899
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

ASSOCIAÇÃO PROMOTORA DE ENSINO 

PROFISSIONAL DA COVA DA BEIRA

Cursos de Educação e Formação 

de Jovens (CEF)
12/12/2017 01/09/2016 31/08/2018 240 704,19 FSE 204 598,56

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Beiras e Serra da Estrela Fundão

POCH-01-5266-FSE-000900
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE 

OLIVEIRA DO BAIRRO

Cursos de Educação e Formação 

de Jovens (CEF)
05/12/2017 01/09/2016 31/08/2018 164 530,64 FSE 139 851,04

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Região de Aveiro Oliveira do Bairro

POCH-01-5266-FSE-000901
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS D. 

ANTÓNIO FERREIRA GOMES

Cursos de Educação e Formação 

de Jovens (CEF)
02/01/2018 15/09/2016 31/07/2018 159 774,28 FSE 135 808,14

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Tâmega e Sousa Penafiel
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POCH-01-5266-FSE-000902
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

COLÉGIO D. DUARTE - ENSINO LDA
Cursos de Educação e Formação 

de Jovens (CEF)
12/12/2017 24/10/2016 27/07/2018 298 392,33 FSE 253 633,48

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal
Área Metropolitana do 

Porto
Porto

POCH-01-5266-FSE-000903
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE SANTO 

ANDRÉ, SANTIAGO DO CACÉM

Cursos de Educação e Formação 

de Jovens (CEF)
03/01/2018 16/09/2016 31/08/2018 283 347,54 FSE 240 845,41

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Alentejo Litoral Santiago do Cacém

POCH-01-5266-FSE-000904
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE 

ALFENA

Cursos de Educação e Formação 

de Jovens (CEF)
05/12/2017 15/09/2016 31/08/2018 130 918,14 FSE 111 280,42

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal
Área Metropolitana do 

Porto
Valongo

POCH-01-5266-FSE-000905
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

EPROMAT - ESCOLA PROFISSIONAL DE 

MATOSINHOS LDA

Cursos de Educação e Formação 

de Jovens (CEF)
03/01/2018 15/09/2016 31/08/2017 78 207,09 FSE 66 476,03

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal
Área Metropolitana do 

Porto
Matosinhos

POCH-01-5266-FSE-000906
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

ASSOCIAÇÃO DIOGO DE AZAMBUJA
Cursos de Educação e Formação 

de Jovens (CEF)
22/12/2017 15/09/2016 31/08/2018 164 339,11 FSE 139 688,24

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Região de Coimbra Montemor-o-Velho

POCH-01-5266-FSE-000907
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS Nº 3 DE 

ELVAS

Cursos de Educação e Formação 

de Jovens (CEF)
05/12/2017 01/09/2016 31/08/2017 71 673,08 FSE 60 922,12

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Alto Alentejo Elvas

POCH-01-5266-FSE-000908
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

INSTITUTO DAS ARTES E DA IMAGEM - 

ENSINO, INVESTIGAÇÃO E FORMAÇÃO 

TECNOLÓGICA LDA

Cursos de Educação e Formação 

de Jovens (CEF)
09/01/2018 01/09/2016 31/08/2018 235 759,23 FSE 200 395,35

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal
Área Metropolitana do 

Porto
Vila Nova de Gaia

POCH-01-5266-FSE-000909
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE 

BENAVENTE

Cursos de Educação e Formação 

de Jovens (CEF)
07/12/2017 14/09/2016 31/08/2018 166 814,61 FSE 141 792,42

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Lezíria do Tejo Benavente

POCH-01-5266-FSE-000910
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AEVA - ASSOCIAÇÃO PARA A 

EDUCAÇÃO E VALORIZAÇÃO DA 

REGIÃO DE AVEIRO

Cursos de Educação e Formação 

de Jovens (CEF)
19/03/2018 01/09/2016 31/08/2018 730 508,04 FSE 620 931,83

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Região de Aveiro Aveiro

POCH-01-5266-FSE-000911
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO ESCOLAS DE PADRE 

BENJAMIM SALGADO, VILA NOVA DE 

FAMALICÃO

Cursos de Educação e Formação 

de Jovens (CEF)
02/01/2018 01/09/2016 31/08/2017 89 373,75 FSE 75 967,69

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Ave Vila Nova de Famalicão

POCH-01-5266-FSE-000912
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE 

FONTES PEREIRA DE MELO

Cursos de Educação e Formação 

de Jovens (CEF)
27/11/2017 15/09/2016 31/07/2018 357 236,25 FSE 303 650,81

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal
Área Metropolitana do 

Porto
Porto

POCH-01-5266-FSE-000913
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE VAGOS
Cursos de Educação e Formação 

de Jovens (CEF)
12/12/2017 15/09/2016 31/08/2018 170 047,48 FSE 144 540,36

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Região de Aveiro Vagos

POCH-01-5266-FSE-000914
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE 

CORONADO E CASTRO, TROFA

Cursos de Educação e Formação 

de Jovens (CEF)
05/12/2017 01/09/2016 31/08/2018 182 692,69 FSE 155 288,79

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal
Área Metropolitana do 

Porto
Trofa

POCH-01-5266-FSE-000915
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE 

ANADIA

Cursos de Educação e Formação 

de Jovens (CEF)
27/11/2017 01/09/2016 31/08/2018 284 160,50 FSE 241 536,43

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Região de Aveiro Anadia

POCH-01-5266-FSE-000916
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

INSTITUTO EDUCATIVO PADRE AFONSO 

LUISIER S.J.

Cursos de Educação e Formação 

de Jovens (CEF)
24/01/2018 01/09/2016 31/08/2018 330 882,62 FSE 281 250,23

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal
Área Metropolitana do 

Porto
Santo Tirso

POCH-01-5266-FSE-000917
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

TERCIFORMA-ESTUDOS DE COMERCIO 

E SERVIÇOS S.A.

Cursos de Educação e Formação 

de Jovens (CEF)
27/12/2017 19/09/2016 31/08/2017 75 641,59 FSE 64 295,35

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal
Área Metropolitana do 

Porto
Porto

POCH-01-5266-FSE-000918
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS 

DE MOURA

Cursos de Educação e Formação 

de Jovens (CEF)
17/01/2018 15/09/2016 31/08/2018 53 598,60 FSE 45 558,81

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Baixo Alentejo Moura

POCH-01-5266-FSE-000919
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE 

ERMESINDE, VALONGO

Cursos de Educação e Formação 

de Jovens (CEF)
13/12/2017 19/09/2016 03/08/2017 60 024,38 FSE 51 020,72

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal
Área Metropolitana do 

Porto
Valongo

POCH-01-5266-FSE-000920
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE 

PENALVA DO CASTELO

Cursos de Educação e Formação 

de Jovens (CEF)
12/12/2017 16/09/2016 31/08/2017 58 980,00 FSE 50 133,00

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Viseu Dão Lafões Penalva do Castelo

POCH-01-5266-FSE-000921
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE SÃO 

PEDRO DO SUL

Cursos de Educação e Formação 

de Jovens (CEF)
05/12/2017 15/09/2016 27/07/2018 151 432,14 FSE 128 717,32

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Viseu Dão Lafões São Pedro do Sul

POCH-01-5266-FSE-000922
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

ESCOLA PROFISSIONAL DO MARQUÊS 

DE VALLE FLOR LDA

Cursos de Educação e Formação 

de Jovens (CEF)
20/11/2017 01/09/2016 31/08/2017 83 501,33 FSE 70 976,13

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Douro Murça

POCH-01-5266-FSE-000923
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

COOPETAPE - COOPERATIVA DE ENSINO 

CRL

Cursos de Educação e Formação 

de Jovens (CEF)
27/11/2017 01/09/2016 31/08/2018 317 750,62 FSE 270 088,03

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Alto Minho Caminha
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POCH-01-5266-FSE-000924
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DO 

CONCELHO DE CAMPO MAIOR

Cursos de Educação e Formação 

de Jovens (CEF)
09/01/2018 16/09/2016 31/08/2018 67 636,97 FSE 57 491,42

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Alto Alentejo Campo Maior

POCH-01-5266-FSE-000925
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE 

ARGANIL

Cursos de Educação e Formação 

de Jovens (CEF)
24/01/2018 14/09/2016 31/08/2018 91 686,51 FSE 77 933,53

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Região de Coimbra Arganil

POCH-01-5266-FSE-000926
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

GONDHUMANIS - EDUCAÇÃO E 

FORMAÇÃO LDA

Cursos de Educação e Formação 

de Jovens (CEF)
12/12/2017 01/09/2016 31/08/2018 248 377,15 FSE 211 120,58

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal
Área Metropolitana do 

Porto
Gondomar

POCH-01-5266-FSE-000927
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AMAR TERRA VERDE, LDA
Cursos de Educação e Formação 

de Jovens (CEF)
22/12/2017 01/09/2016 31/08/2018 293 090,93 FSE 249 127,29

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Cávado Vila Verde

POCH-01-5266-FSE-000928
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS FREI JOÃO 

DE VILA DO CONDE

Cursos de Educação e Formação 

de Jovens (CEF)
17/05/2018 15/09/2016 31/07/2018 128 688,22 FSE 109 384,99

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal
Área Metropolitana do 

Porto
Vila do Conde

POCH-01-5266-FSE-000929
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS 

MARCELINO MESQUITA DO CARTAXO

Cursos de Educação e Formação 

de Jovens (CEF)
12/12/2017 01/09/2016 31/07/2018 221 067,36 FSE 187 907,26

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Lezíria do Tejo Cartaxo

POCH-01-5266-FSE-000930
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS MARINHA 

GRANDE POENTE

Cursos de Educação e Formação 

de Jovens (CEF)
29/12/2017 09/09/2016 31/08/2018 137 274,83 FSE 116 683,61

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Região de Leiria Marinha Grande

POCH-01-5266-FSE-000931
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE 

FRAZÃO

Cursos de Educação e Formação 

de Jovens (CEF)
07/12/2017 15/09/2016 25/07/2018 131 839,53 FSE 112 063,60

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Tâmega e Sousa Paços de Ferreira

POCH-01-5266-FSE-000932
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

ESCOLA PROFISSIONAL DE TONDELA 

(EPT) - COOPERATIVA DE INTERESSE 

PÚBLICO E RESPONSABILIDADE 

LIMITADA

Cursos de Educação e Formação 

de Jovens (CEF)
22/12/2017 19/09/2016 31/08/2018 253 646,70 FSE 215 599,70

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Viseu Dão Lafões Tondela

POCH-01-5266-FSE-000933
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE 

MIRANDELA

Cursos de Educação e Formação 

de Jovens (CEF)
12/12/2017 15/09/2016 31/07/2018 206 009,30 FSE 175 107,91

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal
Terras de Trás-os-

Montes
Mirandela

POCH-01-5266-FSE-000934
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE 

MONÇÃO

Cursos de Educação e Formação 

de Jovens (CEF)
22/12/2017 01/09/2016 31/08/2018 163 693,86 FSE 139 139,78

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Alto Minho Monção

POCH-01-5266-FSE-000935
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

SOCIEDADE PROMOTORA DE 

ESTABELECIMENTOS DE ENSINO LDA

Cursos de Educação e Formação 

de Jovens (CEF)
02/01/2018 19/09/2016 31/08/2018 158 177,23 FSE 134 450,65

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal
Área Metropolitana do 

Porto
Espinho

POCH-01-5266-FSE-000936
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DR. 

RAMIRO SALGADO, TORRE DE 

MONCORVO

Cursos de Educação e Formação 

de Jovens (CEF)
28/11/2017 15/09/2016 31/08/2018 153 277,87 FSE 130 286,19

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Douro Torre de Moncorvo

POCH-01-5266-FSE-000937
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE 

ARGONCILHE

Cursos de Educação e Formação 

de Jovens (CEF)
22/10/2018 14/09/2016 18/07/2018 178 942,89 FSE 152 101,46

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal
Área Metropolitana do 

Porto
Santa Maria da Feira

POCH-01-5266-FSE-000938
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

D. SANCHO - ENSINO LDA
Cursos de Educação e Formação 

de Jovens (CEF)
20/11/2017 01/09/2016 31/08/2018 710 651,38 FSE 604 053,67

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal
Área Metropolitana do 

Porto
Vila Nova de Gaia

POCH-01-5266-FSE-000939
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS 

D.SANCHO I

Cursos de Educação e Formação 

de Jovens (CEF)
12/12/2017 01/09/2016 31/07/2018 101 421,52 FSE 86 208,29

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Lezíria do Tejo Cartaxo

POCH-01-5266-FSE-000940
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DR. 

ANTÓNIO GRANJO, CHAVES

Cursos de Educação e Formação 

de Jovens (CEF)
25/01/2018 15/09/2016 31/08/2018 150 451,15 FSE 127 883,48

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Alto Tâmega Chaves

POCH-01-5266-FSE-000941
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

OVAR FORMA - ENSINO E FORMAÇÃO , 

LDA

Cursos de Educação e Formação 

de Jovens (CEF)
22/12/2017 14/09/2016 31/08/2018 228 118,15 FSE 193 900,43

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Região de Aveiro Ovar

POCH-01-5266-FSE-000942
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS GENERAL 

SERPA PINTO, CINFÃES

Cursos de Educação e Formação 

de Jovens (CEF)
12/12/2017 01/09/2016 31/08/2018 155 260,68 FSE 131 971,58

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Tâmega e Sousa Cinfães

POCH-01-5266-FSE-000943
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

ESCOLA PROFISSIONAL INFANTE 

D.HENRIQUE

Cursos de Educação e Formação 

de Jovens (CEF)
13/12/2017 10/10/2016 31/08/2018 159 882,16 FSE 135 899,84

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal
Área Metropolitana do 

Porto
Porto

POCH-01-5266-FSE-000944
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS EMÍDIO 

GARCIA, BRAGANÇA

Cursos de Educação e Formação 

de Jovens (CEF)
25/01/2018 15/09/2016 31/07/2018 166 789,41 FSE 141 771,00

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal
Terras de Trás-os-

Montes
Bragança

POCH-01-5266-FSE-000945
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

ESCOLA SECUNDÁRIA DO PROFESSOR 

DOUTOR FLÁVIO F. PINTO RESENDE, 

CINFÃES

Cursos de Educação e Formação 

de Jovens (CEF)
29/12/2017 12/09/2016 31/08/2017 74 895,10 FSE 63 660,84

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Tâmega e Sousa Cinfães
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POCH-01-5266-FSE-000946
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

EPO - CENTRO ESCOLAR E 

EMPRESARIAL DO SUDOESTE 

ALENTEJANO, S.A.

Cursos de Educação e Formação 

de Jovens (CEF)
20/11/2017 01/09/2016 31/08/2018 184 016,93 FSE 156 414,39

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Alentejo Litoral Odemira

POCH-01-5266-FSE-000947
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS LATINO 

COELHO, LAMEGO

Cursos de Educação e Formação 

de Jovens (CEF)
09/03/2018 01/09/2016 31/08/2017 115 996,29 FSE 98 596,85

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Douro Lamego

POCH-01-5266-FSE-000948
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE 

MOGADOURO

Cursos de Educação e Formação 

de Jovens (CEF)
12/12/2017 15/09/2016 27/07/2018 162 775,86 FSE 138 359,48

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal
Terras de Trás-os-

Montes
Mogadouro

POCH-01-5266-FSE-000949
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE 

VALONGO

Cursos de Educação e Formação 

de Jovens (CEF)
07/12/2017 13/09/2016 31/08/2018 338 867,62 FSE 288 037,48

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal
Área Metropolitana do 

Porto
Valongo

POCH-01-5266-FSE-000950
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

ESCOLA PROFISSIONAL DE 

DESENVOLVIMENTO RURAL DE ALTER 

DO CHÃO

Cursos de Educação e Formação 

de Jovens (CEF)
28/11/2017 15/09/2016 31/08/2018 151 701,84 FSE 128 946,56

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Alto Alentejo Alter do Chão

POCH-01-5266-FSE-000951
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE 

CABECEIRAS DE BASTO

Cursos de Educação e Formação 

de Jovens (CEF)
27/11/2017 01/09/2016 31/08/2018 166 754,93 FSE 141 741,69

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Ave Cabeceiras de Basto

POCH-01-5266-FSE-000952
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE 

CELORICO DE BASTO

Cursos de Educação e Formação 

de Jovens (CEF)
07/12/2017 15/09/2016 31/08/2018 295 010,69 FSE 250 759,09

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Tâmega e Sousa Celorico de Basto

POCH-01-5266-FSE-000953
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

ESCOLA SECUNDÁRIA DE FELGUEIRAS
Cursos de Educação e Formação 

de Jovens (CEF)
12/12/2017 15/09/2016 31/08/2018 200 599,97 FSE 170 509,97

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Tâmega e Sousa Felgueiras

POCH-01-5266-FSE-000954
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS 

DE ÍNFIAS

Cursos de Educação e Formação 

de Jovens (CEF)
05/12/2017 15/09/2016 31/08/2018 198 301,75 FSE 168 556,49

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Ave Vizela

POCH-01-5266-FSE-000955
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

ESCOLA PROFISSIONAL DE 

AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO 

RURAL DE MARCO DE CANAVESES

Cursos de Educação e Formação 

de Jovens (CEF)
28/11/2017 01/09/2016 31/08/2018 241 221,67 FSE 205 038,42

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Tâmega e Sousa Marco de Canaveses

POCH-01-5266-FSE-000956
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS D. PEDRO 

IV, VILA DO CONDE

Cursos de Educação e Formação 

de Jovens (CEF)
05/12/2017 15/09/2016 31/08/2018 353 335,85 FSE 300 335,47

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal
Área Metropolitana do 

Porto
Vila do Conde

POCH-01-5266-FSE-000957
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

ESCOLA PROFISSIONAL DE 

AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO 

RURAL DE CARVALHAIS/MIRANDELA

Cursos de Educação e Formação 

de Jovens (CEF)
12/12/2017 15/09/2016 31/08/2018 276 488,17 FSE 235 014,94

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal
Terras de Trás-os-

Montes
Mirandela

POCH-01-5266-FSE-000958
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

ESCOLA PROFISSIONAL DE 

AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO 

RURAL DE PONTE DE LIMA

Cursos de Educação e Formação 

de Jovens (CEF)
12/12/2017 15/09/2016 31/08/2018 233 866,21 FSE 198 786,28

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Alto Minho Ponte de Lima

POCH-01-5266-FSE-000959
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

ESCOLA PROFISSIONAL AGRICOLA 

CONDE DE S. BENTO

Cursos de Educação e Formação 

de Jovens (CEF)
12/12/2017 15/09/2016 31/08/2017 103 749,91 FSE 88 187,42

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal
Área Metropolitana do 

Porto
Santo Tirso

POCH-01-5266-FSE-000960
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

ESCOLA PROFISSIONAL DE 

DESENVOLVIMENTO RURAL DE 

ABRANTES

Cursos de Educação e Formação 

de Jovens (CEF)
28/11/2017 15/09/2016 31/08/2018 186 044,22 FSE 158 137,59

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Médio Tejo Abrantes

POCH-01-5266-FSE-000961
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE 

MOIMENTA DA BEIRA

Cursos de Educação e Formação 

de Jovens (CEF)
08/01/2018 01/09/2016 31/08/2018 70 262,16 FSE 59 722,84

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Douro Moimenta da Beira

POCH-01-5266-FSE-000963
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

C.T.N. - COLÉGIO DE TORRES NOVAS, 

LDA

Cursos de Educação e Formação 

de Jovens (CEF)
21/12/2017 08/09/2016 31/08/2018 231 260,31 FSE 196 571,26

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Médio Tejo Torres Novas

POCH-01-5266-FSE-000966
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

ESCOLA PROFISSIONAL DE 

AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO 

RURAL DE CISTER/ALCOBAÇA

Cursos de Educação e Formação 

de Jovens (CEF)
26/09/2018 15/09/2016 31/08/2018 491 940,39 FSE 418 149,33

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Oeste Alcobaça

POCH-01-5266-FSE-000968
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS D. 

SANCHO II, ALIJÓ

Cursos de Educação e Formação 

de Jovens (CEF)
07/12/2017 01/09/2016 31/08/2018 146 618,71 FSE 124 625,90

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Douro Alijó

POCH-01-5266-FSE-000969
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DA LIXA, 

FELGUEIRAS

Cursos de Educação e Formação 

de Jovens (CEF)
12/12/2017 01/09/2016 31/08/2018 181 002,96 FSE 153 852,52

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Tâmega e Sousa Felgueiras

POCH-01-5266-FSE-000970
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DR. 

CORREIA MATEUS

Cursos de Educação e Formação 

de Jovens (CEF)
12/12/2017 14/09/2016 31/07/2018 86 321,84 FSE 73 373,56

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Região de Leiria Leiria

POCH-01-5266-FSE-000971
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO VERTICAL DE 

REDONDO

Cursos de Educação e Formação 

de Jovens (CEF)
03/01/2018 15/09/2016 31/08/2017 56 641,67 FSE 48 145,42

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Alentejo Central Redondo
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POCH-01-5266-FSE-000972
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS AVER-O-

MAR

Cursos de Educação e Formação 

de Jovens (CEF)
19/02/2019 15/09/2016 31/08/2018 102 207,10 FSE 86 876,04

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal
Área Metropolitana do 

Porto
Póvoa de Varzim

POCH-01-5266-FSE-000973
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE TÁBUA
Cursos de Educação e Formação 

de Jovens (CEF)
22/11/2017 15/09/2016 31/08/2018 176 106,30 FSE 149 690,36

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Região de Coimbra Tábua

POCH-01-5266-FSE-000975
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DO CERCO 

DO PORTO, PORTO

Cursos de Educação e Formação 

de Jovens (CEF)
24/11/2017 15/09/2016 31/08/2018 386 236,67 FSE 328 301,17

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal
Área Metropolitana do 

Porto
Porto

POCH-01-5266-FSE-000976
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

ESCOLA PROFISSIONAL DE 

AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO 

RURAL DE GRÂNDOLA

Cursos de Educação e Formação 

de Jovens (CEF)
27/03/2018 14/09/2016 31/08/2017 76 400,91 FSE 64 940,77

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Alentejo Litoral Grândola

POCH-01-5266-FSE-000977
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS 

TEMPLÁRIOS

Cursos de Educação e Formação 

de Jovens (CEF)
28/11/2017 01/09/2016 31/08/2018 146 265,01 FSE 124 325,26

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Médio Tejo Tomar

POCH-01-5266-FSE-000978
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE 

MANGUALDE

Cursos de Educação e Formação 

de Jovens (CEF)
12/12/2017 01/09/2016 31/08/2018 204 185,77 FSE 173 557,90

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Viseu Dão Lafões Mangualde

POCH-01-5266-FSE-000979
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL 

DE BARCELOS

Cursos de Educação e Formação 

de Jovens (CEF)
27/12/2017 21/09/2016 31/08/2018 160 202,65 FSE 136 172,25

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Cávado Barcelos

POCH-01-5266-FSE-000980
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

ETPR - ESCOLA TÉCNICA E 

PROFISSIONAL DO RIBATEJO, S.A.

Cursos de Educação e Formação 

de Jovens (CEF)
17/01/2018 01/09/2016 31/08/2017 99 108,72 FSE 84 242,41

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Lezíria do Tejo Santarém

POCH-01-5266-FSE-000981
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

ESPROMINHO - ESCOLA PROFISSIONAL 

DO MINHO LDA

Cursos de Educação e Formação 

de Jovens (CEF)
27/11/2017 12/09/2016 31/08/2018 412 769,03 FSE 350 853,68

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Cávado Braga

POCH-01-5266-FSE-000982
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS IRMÃOS 

PASSOS

Cursos de Educação e Formação 

de Jovens (CEF)
15/04/2019 16/09/2016 31/08/2018 102 501,64 FSE 87 126,39

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal
Área Metropolitana do 

Porto
Matosinhos

POCH-01-5266-FSE-000983
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE 

ESMORIZ, OVAR NORTE

Cursos de Educação e Formação 

de Jovens (CEF)
12/12/2017 15/09/2016 31/07/2018 96 733,33 FSE 82 223,33

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Região de Aveiro Ovar

POCH-01-5266-FSE-000985
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS JOSÉ 

RÉGIO, PORTALEGRE

Cursos de Educação e Formação 

de Jovens (CEF)
03/01/2018 15/09/2016 31/08/2018 92 391,73 FSE 78 532,97

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Alto Alentejo Portalegre

POCH-01-5266-FSE-000986
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE 

OLIVEIRA DO HOSPITAL

Cursos de Educação e Formação 

de Jovens (CEF)
21/11/2017 12/09/2016 14/07/2018 424 343,46 FSE 360 691,94

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Região de Coimbra Oliveira do Hospital

POCH-01-5266-FSE-000987
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS 

LEONARDO COIMBRA FILHO

Cursos de Educação e Formação 

de Jovens (CEF)
03/01/2018 15/09/2016 31/08/2018 220 438,80 FSE 187 372,98

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal
Área Metropolitana do 

Porto
Porto

POCH-01-5266-FSE-000988
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS ANDRÉ DE 

GOUVEIA, ÉVORA

Cursos de Educação e Formação 

de Jovens (CEF)
29/12/2017 01/09/2016 31/08/2018 165 527,71 FSE 140 698,55

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Alentejo Central Évora

POCH-01-5266-FSE-000989
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE SEIA
Cursos de Educação e Formação 

de Jovens (CEF)
19/12/2017 12/09/2016 31/08/2018 95 247,66 FSE 80 960,51

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Beiras e Serra da Estrela Seia

POCH-01-5266-FSE-000990
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE 

PERAFITA

Cursos de Educação e Formação 

de Jovens (CEF)
19/06/2018 15/09/2016 31/08/2018 112 705,65 FSE 95 799,80

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal
Área Metropolitana do 

Porto
Matosinhos

POCH-01-5266-FSE-000991
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

ENTEC - ENSINO TÉCNICO-

PROFISSIONAL LDA

Cursos de Educação e Formação 

de Jovens (CEF)
27/12/2017 19/09/2016 31/08/2017 83 786,09 FSE 71 218,18

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal
Área Metropolitana do 

Porto
Porto

POCH-01-5266-FSE-000992
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS 

Nº2 DE ELVAS

Cursos de Educação e Formação 

de Jovens (CEF)
15/12/2017 16/09/2016 31/08/2018 192 384,50 FSE 163 526,83

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Alto Alentejo Elvas

POCH-01-5266-FSE-000993
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS AMADEO 

DE SOUZA-CARDOSO

Cursos de Educação e Formação 

de Jovens (CEF)
13/12/2017 15/09/2016 31/08/2018 70 902,74 FSE 60 267,33

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Tâmega e Sousa Amarante

POCH-01-5266-FSE-000994
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS MANUEL 

FERREIRA PATRÍCIO, ÉVORA

Cursos de Educação e Formação 

de Jovens (CEF)
08/01/2018 15/09/2016 31/08/2018 80 074,11 FSE 68 062,99

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Alentejo Central Évora

POCH-01-5266-FSE-000996
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE 

RIBEIRA DE PENA

Cursos de Educação e Formação 

de Jovens (CEF)
23/04/2019 12/09/2016 31/08/2018 107 179,76 FSE 91 102,80

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Alto Tâmega Ribeira de Pena



                    Programa Operacional Capital Humano (PO CH)

                    Lista de Projetos Aprovados | Reportada a 31/03/2020

Código da Operação | Operation Code
Programa Operacional | 

Operational Programme
Eixo Prioritário do PO | OP Priority Axis

Nome do Beneficiário | Beneficiary 

Name

Nome da Operação | Operation 

Name

Data de Aprovação / 

Approval Date

Data de Início 

Aprovada / Start up 

Date

Data de Fim 

Aprovada / End of 

Operation Date

Despesas Elegíveis Totais 

Atribuídas à Operação | 

Total Eligible Expenditure 

Allocated to the 

Operation

FEEI | ESI 

Fund

Fundo Total Aprovado | 

Total Aproved Fund
Objetivo Temático | Thematic Objective

% 

cofinanciamento | 

% EU funding

Prioridade de Investimento | Investment Priority País | Country NUTS II | NUTS 2 NUTS III | NUTS 3

POCH-01-5266-FSE-000997
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

FORAVE-ASSOCIAÇÃO PARA A 

EDUCAÇÃO PROFISSIONAL DO VALE DO 

AVE

Cursos de Educação e Formação 

de Jovens (CEF)
06/11/2017 14/09/2016 31/08/2018 279 247,86 FSE 237 360,68

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Ave Vila Nova de Famalicão

POCH-01-5266-FSE-001000
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS Nº 1 DE 

BEJA

Cursos de Educação e Formação 

de Jovens (CEF)
04/07/2018 01/09/2016 31/08/2018 203 484,00 FSE 172 961,40

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Baixo Alentejo Beja

POCH-01-5266-FSE-001001
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS VIRGÍNIA 

MOURA, GUIMARÃES

Cursos de Educação e Formação 

de Jovens (CEF)
09/01/2018 15/09/2016 17/07/2018 116 415,84 FSE 98 953,46

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Ave Guimarães

POCH-01-5266-FSE-001002
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE PAÇOS 

DE BRANDÃO

Cursos de Educação e Formação 

de Jovens (CEF)
07/12/2017 09/09/2016 03/07/2018 145 949,52 FSE 124 057,09

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal
Área Metropolitana do 

Porto
Santa Maria da Feira

POCH-01-5266-FSE-001003
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

ESCOLA SECUNDARIA DE CAMPOS 

MELO

Cursos de Educação e Formação 

de Jovens (CEF)
28/11/2017 01/09/2016 31/08/2018 131 571,68 FSE 111 835,93

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Beiras e Serra da Estrela Covilhã

POCH-01-5266-FSE-001004
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE 

TONDELA TOMAZ RIBEIRO

Cursos de Educação e Formação 

de Jovens (CEF)
12/12/2017 15/09/2016 31/08/2018 234 744,94 FSE 199 533,20

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Viseu Dão Lafões Tondela

POCH-01-5266-FSE-001005
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL 

DE GUIMARÃES

Cursos de Educação e Formação 

de Jovens (CEF)
27/12/2017 01/09/2016 31/08/2017 92 423,40 FSE 78 559,89

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Ave Guimarães

POCH-01-5266-FSE-001006
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

ZENDENSINO - COOPERATIVA DE 

ENSINO E INTERESSE PÚBLICO DE 

RESPONSABILIDADE LIMITADA

Cursos de Educação e Formação 

de Jovens (CEF)
04/04/2019 12/09/2016 31/08/2018 216 092,73 FSE 183 678,82

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Cávado Esposende

POCH-01-5266-FSE-001007
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS Nº 1 DE 

MARCO DE CANAVESES

Cursos de Educação e Formação 

de Jovens (CEF)
29/11/2017 15/09/2016 31/08/2018 143 735,85 FSE 122 175,47

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Tâmega e Sousa Marco de Canaveses

POCH-01-5266-FSE-001008
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

POMBAL PROF - SOCIEDADE DE 

EDUCAÇÃO E ENSINO PROFISSIONAL, 

S.A.

Cursos de Educação e Formação 

de Jovens (CEF)
06/11/2017 01/09/2016 31/08/2018 245 794,40 FSE 208 925,24

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Região de Leiria Pombal

POCH-01-5266-FSE-001009
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DA 

MADALENA

Cursos de Educação e Formação 

de Jovens (CEF)
19/12/2017 14/09/2016 31/08/2018 107 129,95 FSE 91 060,46

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal
Área Metropolitana do 

Porto
Vila Nova de Gaia

POCH-01-5266-FSE-001010
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

ESCOLA PROFISSIONAL DE VOUZELA, 

LDA

Cursos de Educação e Formação 

de Jovens (CEF)
20/11/2017 12/09/2016 31/08/2018 228 675,93 FSE 194 374,54

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Viseu Dão Lafões Vouzela

POCH-01-5266-FSE-001011
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DA TROFA
Cursos de Educação e Formação 

de Jovens (CEF)
19/02/2018 15/09/2016 31/08/2018 67 434,40 FSE 57 319,24

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal
Área Metropolitana do 

Porto
Trofa

POCH-01-5266-FSE-001012
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE BÚZIO
Cursos de Educação e Formação 

de Jovens (CEF)
22/12/2017 01/09/2016 31/08/2018 74 915,71 FSE 63 678,35

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal
Área Metropolitana do 

Porto
Vale de Cambra

POCH-01-5266-FSE-001013
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS SOARES 

BASTO

Cursos de Educação e Formação 

de Jovens (CEF)
22/12/2017 01/09/2016 31/08/2018 125 923,92 FSE 107 035,33

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal
Área Metropolitana do 

Porto
Oliveira de Azeméis

POCH-01-5266-FSE-001014
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE 

GRÂNDOLA

Cursos de Educação e Formação 

de Jovens (CEF)
17/01/2018 01/09/2016 31/08/2018 68 316,39 FSE 58 068,93

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Alentejo Litoral Grândola

POCH-01-5266-FSE-001015
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE 

CARVALHOS, VILA NOVA DE GAIA

Cursos de Educação e Formação 

de Jovens (CEF)
07/12/2017 15/09/2016 31/07/2018 179 945,84 FSE 152 953,96

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal
Área Metropolitana do 

Porto
Vila Nova de Gaia

POCH-01-5266-FSE-001016
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS 

DE ABAÇÃO

Cursos de Educação e Formação 

de Jovens (CEF)
12/12/2017 01/09/2016 31/08/2018 81 272,00 FSE 69 081,20

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Ave Guimarães

POCH-01-5266-FSE-001017
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE PONTE 

DE SÔR

Cursos de Educação e Formação 

de Jovens (CEF)
29/03/2018 01/09/2016 31/08/2017 18 010,59 FSE 15 309,00

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Alto Alentejo Ponte de Sor

POCH-01-5266-FSE-001018
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

COOPTÉCNICA - GUSTAVE EIFFEL, 

COOPERATIVA DE ENSINO E 

FORMAÇÃO TÉCNICO PROFISSIONAL 

CRL

Cursos de Educação e Formação 

de Jovens (CEF)
14/12/2017 01/09/2016 31/08/2018 416 241,04 FSE 353 804,88

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Oeste Arruda dos Vinhos

POCH-01-5266-FSE-001019
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO VERTICAL DE CANELAS
Cursos de Educação e Formação 

de Jovens (CEF)
22/11/2017 15/09/2016 31/07/2018 167 397,14 FSE 142 287,57

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal
Área Metropolitana do 

Porto
Vila Nova de Gaia

POCH-01-5266-FSE-001020
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

ESCOLA PROFISSIONAL DE 

AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO 

RURAL DE VAGOS

Cursos de Educação e Formação 

de Jovens (CEF)
27/04/2018 13/09/2017 31/08/2019 207 459,21 FSE 176 340,33

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Região de Aveiro Vagos
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POCH-01-5266-FSE-001021
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

CENTRO DE EDUCAÇÃO INTEGRAL S.A.
Cursos de Educação e Formação 

de Jovens (CEF)
27/04/2018 01/09/2017 31/08/2018 86 432,39 FSE 73 467,53

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal
Área Metropolitana do 

Porto
São João da Madeira

POCH-01-5266-FSE-001022
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

EPROCHAS - ASSOCIAÇÃO PARA A 

ESCOLA PROFISSIONAL DAS ROCHAS- 

EM LIQUIDAÇÃO

Cursos de Educação e Formação 

de Jovens (CEF)
27/04/2018 23/10/2017 31/08/2019 130 683,29 FSE 111 080,80

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Tâmega e Sousa Marco de Canaveses

POCH-01-5266-FSE-001023
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

PROFIGAIA - SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO 

E FORMAÇÃO TECNOLÓGICA E 

PROFISSIONAL LDA

Cursos de Educação e Formação 

de Jovens (CEF)
27/04/2018 01/09/2017 31/08/2018 81 458,71 FSE 69 239,90

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal
Área Metropolitana do 

Porto
Vila Nova de Gaia

POCH-01-5266-FSE-001024
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

ASSOCIAÇÃO PARA O ENSINO BENTO 

DE JESUS CARAÇA

Cursos de Educação e Formação 

de Jovens (CEF)
27/04/2018 12/09/2017 31/08/2019 311 878,58 FSE 265 096,79

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Ave Guimarães

POCH-01-5266-FSE-001025
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

ESCOLA PROFISSIONAL DE TONDELA 

(EPT) - COOPERATIVA DE INTERESSE 

PÚBLICO E RESPONSABILIDADE 

LIMITADA

Cursos de Educação e Formação 

de Jovens (CEF)
27/04/2018 13/09/2017 31/08/2019 232 134,42 FSE 197 314,26

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Viseu Dão Lafões Tondela

POCH-01-5266-FSE-001026
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

ALTERNANCIA-ENSINO E FORMAÇÃO 

PROFISSIONAL CRL

Cursos de Educação e Formação 

de Jovens (CEF)
27/04/2018 11/09/2017 31/08/2019 1 291 881,12 FSE 1 098 098,95

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal
Área Metropolitana do 

Porto
Matosinhos

POCH-01-5266-FSE-001027
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

COOPERATIVA DE ENSINO DE VILA 

NOVA FAMALICÃO, C.R.L.

Cursos de Educação e Formação 

de Jovens (CEF)
27/04/2018 11/09/2017 31/08/2019 505 595,47 FSE 429 756,15

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Ave Vila Nova de Famalicão

POCH-01-5266-FSE-001028
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

ASSOCIAÇÃO DIOGO DE AZAMBUJA
Cursos de Educação e Formação 

de Jovens (CEF)
27/04/2018 12/09/2017 31/08/2019 304 342,14 FSE 258 690,82

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Região de Coimbra Montemor-o-Velho

POCH-01-5266-FSE-001029
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

PROFIVAL - ENSINO E FORMAÇÃO 

PROFISSIONAL LDA

Cursos de Educação e Formação 

de Jovens (CEF)
27/04/2018 11/09/2017 31/08/2018 81 055,89 FSE 68 897,51

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal
Área Metropolitana do 

Porto
Valongo

POCH-01-5266-FSE-001030
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

COLÉGIO DR. LUÍS PEREIRA DA COSTA 

S.A.

Cursos de Educação e Formação 

de Jovens (CEF)
27/04/2018 13/09/2017 31/08/2018 79 889,97 FSE 67 906,47

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Região de Leiria Leiria

POCH-01-5266-FSE-001031
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

ETPR - ESCOLA TÉCNICA E 

PROFISSIONAL DO RIBATEJO, S.A.

Cursos de Educação e Formação 

de Jovens (CEF)
27/04/2018 01/09/2017 31/08/2018 162 867,77 FSE 138 437,60

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Lezíria do Tejo Santarém

POCH-01-5266-FSE-001032
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

SODENFOR - SOCIEDADE DIFUSORA DE 

ENSINO DA FIGUEIRA DA FOZ, 

LIMITADA

Cursos de Educação e Formação 

de Jovens (CEF)
27/04/2018 01/09/2017 31/08/2018 80 454,56 FSE 68 386,38

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Região de Coimbra Figueira da Foz

POCH-01-5266-FSE-001033
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

ESCOLA PROFISSIONAL AGRICOLA 

QUINTA DA LAGEOSA

Cursos de Educação e Formação 

de Jovens (CEF)
15/01/2019 11/09/2017 31/08/2019 256 684,97 FSE 218 182,22

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Beiras e Serra da Estrela Covilhã

POCH-01-5266-FSE-001034
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

INSTICOOP - INSTITUTO 

INTERNACIONAL COOPERATIVO DE 

FORMAÇÃO PROFISSIONAL, CRL

Cursos de Educação e Formação 

de Jovens (CEF)
27/04/2018 11/09/2017 31/08/2019 155 595,32 FSE 132 256,02

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Tâmega e Sousa Amarante

POCH-01-5266-FSE-001035
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

FUNDAÇÃO ALENTEJO
Cursos de Educação e Formação 

de Jovens (CEF)
27/04/2018 01/09/2017 31/07/2019 161 393,75 FSE 137 184,69

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Alentejo Central Évora

POCH-01-5266-FSE-001036
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

NERVIR - ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL
Cursos de Educação e Formação 

de Jovens (CEF)
27/04/2018 11/09/2017 31/08/2018 69 773,06 FSE 59 307,10

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Douro Vila Real

POCH-01-5266-FSE-001038
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

EPCE - ESCOLA PROFISSIONAL DE 

COMÉRCIO EXTERNO LDA

Cursos de Educação e Formação 

de Jovens (CEF)
27/04/2018 01/09/2017 31/08/2019 255 789,77 FSE 217 421,30

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal
Área Metropolitana do 

Porto
Porto

POCH-01-5266-FSE-001039
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

ESCOLA PROFISSIONAL INFANTE 

D.HENRIQUE

Cursos de Educação e Formação 

de Jovens (CEF)
27/04/2018 13/09/2017 31/08/2019 160 338,49 FSE 136 287,72

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal
Área Metropolitana do 

Porto
Porto

POCH-01-5266-FSE-001040
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

EPRALIMA - ESCOLA PROFISSIONAL DO 

ALTO LIMA - COOPERATIVA DE 

INTERESSE PÚBLICO E 

RESPONSABILIDADE, LIMITADA

Cursos de Educação e Formação 

de Jovens (CEF)
27/04/2018 01/09/2017 31/08/2019 252 751,85 FSE 214 839,07

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Alto Minho Ponte de Lima

POCH-01-5266-FSE-001041
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

EPO - CENTRO ESCOLAR E 

EMPRESARIAL DO SUDOESTE 

ALENTEJANO, S.A.

Cursos de Educação e Formação 

de Jovens (CEF)
27/04/2018 01/09/2017 31/08/2019 225 012,96 FSE 191 261,02

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Alentejo Litoral Odemira

POCH-01-5266-FSE-001042
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

DIDÁXIS - COOPERATIVA DE ENSINO, 

CRL

Cursos de Educação e Formação 

de Jovens (CEF)
27/04/2018 11/09/2017 31/08/2019 342 264,53 FSE 290 924,85

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Ave Vila Nova de Famalicão

POCH-01-5266-FSE-001043
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

INFORPREPARAÇÃO - FORMAÇÃO 

PROFISSIONAL E CONSULTADORIA, LDA

Cursos de Educação e Formação 

de Jovens (CEF)
27/04/2018 15/09/2017 31/08/2019 570 439,76 FSE 484 873,80

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Tâmega e Sousa Penafiel
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POCH-01-5266-FSE-001045
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

COOPETAPE - COOPERATIVA DE ENSINO 

CRL

Cursos de Educação e Formação 

de Jovens (CEF)
27/04/2018 01/09/2017 31/08/2019 379 000,23 FSE 322 150,20

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Alto Minho Caminha

POCH-01-5266-FSE-001046
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

ASSOCIAÇÃO RAUL DÓRIA
Cursos de Educação e Formação 

de Jovens (CEF)
27/04/2018 01/09/2017 31/08/2018 81 776,83 FSE 69 510,31

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal
Área Metropolitana do 

Porto
Porto

POCH-01-5266-FSE-001047
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

ESCOLA PROFISSIONAL DO MARQUÊS 

DE VALLE FLOR LDA

Cursos de Educação e Formação 

de Jovens (CEF)
27/04/2018 01/09/2017 31/08/2018 87 059,11 FSE 74 000,24

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Douro Murça

POCH-01-5266-FSE-001048
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

ASSOCIAÇÃO PARA A VALORIZAÇÃO 

AGRARIA-AVA

Cursos de Educação e Formação 

de Jovens (CEF)
27/04/2018 15/09/2017 31/08/2019 357 255,04 FSE 303 666,78

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Oeste Torres Vedras

POCH-01-5266-FSE-001049
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

ETEPA - ESCOLA TECNOLÓGICA E 

PROFISSIONAL ALBICASTRENSE, 

SOCIEDADE UNIPESSOAL LDA

Cursos de Educação e Formação 

de Jovens (CEF)
27/04/2018 01/09/2017 31/08/2019 155 920,86 FSE 132 532,73

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Beira Baixa Castelo Branco

POCH-01-5266-FSE-001050
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

PROFISOUSA - ASSOCIAÇÃO DE ENSINO 

PROFISSIONAL DO VALE DO SOUSA

Cursos de Educação e Formação 

de Jovens (CEF)
27/04/2018 14/09/2017 31/08/2019 326 995,67 FSE 277 946,32

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Tâmega e Sousa Paços de Ferreira

POCH-01-5266-FSE-001051
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

CEPROF - CENTROS ESCOLARES DE 

ENSINO PROFISSIONAL LDA

Cursos de Educação e Formação 

de Jovens (CEF)
27/04/2018 14/09/2017 31/08/2019 143 191,06 FSE 121 712,40

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal
Área Metropolitana do 

Porto
Espinho

POCH-01-5266-FSE-001052
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

ENSIBRIGA - EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO, 

LDA

Cursos de Educação e Formação 

de Jovens (CEF)
27/04/2018 18/09/2017 31/08/2019 151 612,62 FSE 128 870,73

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal
Terras de Trás-os-

Montes
Bragança

POCH-01-5266-FSE-001053
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

EMPRESA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E 

CULTURA DE BARCELOS, E.M.

Cursos de Educação e Formação 

de Jovens (CEF)
27/04/2018 18/09/2017 31/08/2018 169 856,94 FSE 144 378,40

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Cávado Barcelos

POCH-01-5266-FSE-001054
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

ASSOCIAÇÃO PROMOTORA DE ENSINO 

PROFISSIONAL DA COVA DA BEIRA

Cursos de Educação e Formação 

de Jovens (CEF)
27/04/2018 01/09/2017 31/08/2019 232 357,54 FSE 197 503,91

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Beiras e Serra da Estrela Fundão

POCH-01-5266-FSE-001055
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

ASDOURO - ASSOCIAÇÃO DE 

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO E 

FORMAÇÃO PROFISSIONAL DO ALTO 

DOURO

Cursos de Educação e Formação 

de Jovens (CEF)
27/04/2018 01/09/2017 31/08/2018 53 074,46 FSE 45 113,29

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Douro São João da Pesqueira

POCH-01-5266-FSE-001056
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

ESPROMINHO - ESCOLA PROFISSIONAL 

DO MINHO LDA

Cursos de Educação e Formação 

de Jovens (CEF)
27/04/2018 11/09/2017 31/08/2019 421 963,79 FSE 358 669,22

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Cávado Braga

POCH-01-5266-FSE-001057
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

ASSOCIAÇÃO TORREJANA DE ENSINO 

PROFISSIONAL

Cursos de Educação e Formação 

de Jovens (CEF)
27/04/2018 01/09/2017 31/08/2019 168 242,50 FSE 143 006,13

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Médio Tejo Torres Novas

POCH-01-5266-FSE-001058
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

ESCOLA PROFISSIONAL DE VOUZELA, 

LDA

Cursos de Educação e Formação 

de Jovens (CEF)
27/04/2018 12/09/2017 31/08/2019 258 432,69 FSE 219 667,79

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Viseu Dão Lafões Vouzela

POCH-01-5266-FSE-001059
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

ESCOLA PROFISSIONAL DE SANTO 

TIRSO, SOCIEDADE UNIPESSOAL LDA

Cursos de Educação e Formação 

de Jovens (CEF)
27/04/2018 18/09/2017 31/07/2019 342 844,11 FSE 291 417,49

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal
Área Metropolitana do 

Porto
Santo Tirso

POCH-01-5266-FSE-001060
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

ESCOLA PROFISSIONAL NOVOS 

HORIZONTES LDA

Cursos de Educação e Formação 

de Jovens (CEF)
27/04/2018 12/09/2017 31/08/2019 348 106,43 FSE 295 890,47

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal
Área Metropolitana do 

Porto
Maia

POCH-01-5266-FSE-001061
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

ESCOLA PROFISSIONAL D. MARIANA 

SEIXAS, LDA

Cursos de Educação e Formação 

de Jovens (CEF)
27/04/2018 01/09/2017 31/08/2019 512 391,42 FSE 435 532,71

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Viseu Dão Lafões Castro Daire

POCH-01-5266-FSE-001062
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

EXTERNATO DOM FUAS ROUPINHO LDA
Cursos de Educação e Formação 

de Jovens (CEF)
27/04/2018 01/09/2017 31/08/2019 151 006,66 FSE 128 355,66

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Oeste Nazaré

POCH-01-5266-FSE-001063
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

D.E.F.P. - DESENVOLVIMENTO, ENSINO 

E FORMAÇÃO PROFISSIONAL LDA

Cursos de Educação e Formação 

de Jovens (CEF)
27/04/2018 13/09/2017 31/08/2018 81 787,68 FSE 69 519,53

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal
Terras de Trás-os-

Montes
Bragança

POCH-01-5266-FSE-001064
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

EPROMAT - ESCOLA PROFISSIONAL DE 

MATOSINHOS LDA

Cursos de Educação e Formação 

de Jovens (CEF)
27/04/2018 01/09/2017 31/08/2018 155 181,91 FSE 131 904,62

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal
Área Metropolitana do 

Porto
Matosinhos

POCH-01-5266-FSE-001065
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AMAR TERRA VERDE, LDA
Cursos de Educação e Formação 

de Jovens (CEF)
27/04/2018 01/09/2017 31/08/2019 258 786,74 FSE 219 968,73

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Cávado Vila Verde

POCH-01-5266-FSE-001066
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL 

DE GUIMARÃES

Cursos de Educação e Formação 

de Jovens (CEF)
27/04/2018 15/09/2017 31/08/2018 85 218,53 FSE 72 435,75

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Ave Guimarães
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POCH-01-5266-FSE-001067
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

ACADEMIA JOSE MOREIRA DA SILVA-

COOPERATIVA DE ESTUDOS DE 

ECONOMIA SOCIAL CRL

Cursos de Educação e Formação 

de Jovens (CEF)
27/04/2018 11/09/2017 31/08/2019 223 647,56 FSE 190 100,43

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal
Área Metropolitana do 

Porto
Porto

POCH-01-5266-FSE-001068
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

OVAR FORMA - ENSINO E FORMAÇÃO , 

LDA

Cursos de Educação e Formação 

de Jovens (CEF)
27/04/2018 13/09/2017 31/08/2019 316 631,12 FSE 269 136,45

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Região de Aveiro Ovar

POCH-01-5266-FSE-001069
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

GONDHUMANIS - EDUCAÇÃO E 

FORMAÇÃO LDA

Cursos de Educação e Formação 

de Jovens (CEF)
27/04/2018 25/09/2017 31/08/2019 300 012,96 FSE 255 011,02

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal
Área Metropolitana do 

Porto
Gondomar

POCH-01-5266-FSE-001070
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

COLÉGIO D. DUARTE - ENSINO LDA
Cursos de Educação e Formação 

de Jovens (CEF)
27/04/2018 18/09/2017 31/07/2019 297 507,62 FSE 252 881,48

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal
Área Metropolitana do 

Porto
Porto

POCH-01-5266-FSE-001071
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL DE FAFE, 

CABECEIRAS DE BASTO E CELORICO DE 

BASTO

Cursos de Educação e Formação 

de Jovens (CEF)
27/04/2018 01/09/2017 31/08/2019 359 621,15 FSE 305 677,98

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Ave Fafe

POCH-01-5266-FSE-001072
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

PRO SENA - EMPRESA PROMOTORA DE 

SERVIÇOS DE ENSINO S.A.

Cursos de Educação e Formação 

de Jovens (CEF)
27/04/2018 01/09/2017 31/08/2018 77 950,06 FSE 66 257,55

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Beiras e Serra da Estrela Seia

POCH-01-5266-FSE-001073
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

SOCIEDADE DE ENSINO CENTRAL 

VILAMEANENSE S.A.

Cursos de Educação e Formação 

de Jovens (CEF)
27/04/2018 18/09/2017 31/08/2019 150 294,16 FSE 127 750,04

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Tâmega e Sousa Amarante

POCH-01-5266-FSE-001074
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

INETESE - ASSOCIAÇÃO PARA O ENSINO 

E FORMAÇÃO

Cursos de Educação e Formação 

de Jovens (CEF)
27/04/2018 18/09/2017 31/08/2019 145 899,00 FSE 124 014,15

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Alentejo Central Évora

POCH-01-5266-FSE-001075
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

TERCIFORMA-ESTUDOS DE COMERCIO 

E SERVIÇOS S.A.

Cursos de Educação e Formação 

de Jovens (CEF)
27/04/2018 20/09/2017 31/08/2018 155 312,67 FSE 132 015,77

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal
Área Metropolitana do 

Porto
Porto

POCH-01-5266-FSE-001076
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

EPAMG - SOCIEDADE DE ENSINO 

PROFISSIONAL LDA

Cursos de Educação e Formação 

de Jovens (CEF)
27/04/2018 01/09/2017 31/08/2018 77 704,92 FSE 66 049,18

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Região de Leiria Marinha Grande

POCH-01-5266-FSE-001077
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

INETESE - ASSOCIAÇÃO PARA O ENSINO 

E FORMAÇÃO

Cursos de Educação e Formação 

de Jovens (CEF)
27/04/2018 18/09/2017 31/08/2019 151 561,43 FSE 128 827,22

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Região de Leiria Leiria

POCH-01-5266-FSE-001078
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

CENINTEL - CENTRO DE INTELIGÊNCIA 

FORMATIVA, ENSINO E FORMAÇÃO 

PROFISSIONAL LDA

Cursos de Educação e Formação 

de Jovens (CEF)
27/04/2018 08/09/2017 30/08/2019 162 123,19 FSE 137 804,71

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Oeste Peniche

POCH-01-5266-FSE-001079
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

E. P. C. - ESCOLA PROFISSIONAL DE 

CORUCHE LDA

Cursos de Educação e Formação 

de Jovens (CEF)
27/04/2018 13/09/2017 31/08/2019 142 513,46 FSE 121 136,44

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Lezíria do Tejo Coruche

POCH-01-5266-FSE-001080
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

D. SANCHO - ENSINO LDA
Cursos de Educação e Formação 

de Jovens (CEF)
27/04/2018 01/09/2017 31/08/2019 1 105 445,28 FSE 939 628,49

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal
Área Metropolitana do 

Porto
Vila Nova de Gaia

POCH-01-5266-FSE-001081
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

SOCIEDADE PROMOTORA DE 

ESTABELECIMENTOS DE ENSINO LDA

Cursos de Educação e Formação 

de Jovens (CEF)
27/04/2018 13/09/2017 31/08/2018 85 720,88 FSE 72 862,75

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal
Área Metropolitana do 

Porto
Espinho

POCH-01-5266-FSE-001082
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

ZENDENSINO - COOPERATIVA DE 

ENSINO E INTERESSE PÚBLICO DE 

RESPONSABILIDADE LIMITADA

Cursos de Educação e Formação 

de Jovens (CEF)
27/04/2018 12/09/2017 31/08/2018 74 683,21 FSE 63 480,73

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Cávado Esposende

POCH-01-5266-FSE-001083
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

E. T. P. M. M. - ESCOLA TÉCNICA E 

PROFISSIONAL MARQUÊS DE 

MARIALVA, S.A.

Cursos de Educação e Formação 

de Jovens (CEF)
27/04/2018 01/09/2017 31/08/2018 82 055,91 FSE 69 747,52

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Região de Coimbra Cantanhede

POCH-01-5266-FSE-001084
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

COMOIPREL - COOPERATIVA 

MOURENSE DE INTERESSE PÚBLICO DE 

RESPONSABILIDADE LIMITADA

Cursos de Educação e Formação 

de Jovens (CEF)
12/02/2019 01/09/2017 31/08/2019 141 141,61 FSE 119 970,37

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Baixo Alentejo Moura

POCH-01-5266-FSE-001085
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

FORAVE-ASSOCIAÇÃO PARA A 

EDUCAÇÃO PROFISSIONAL DO VALE DO 

AVE

Cursos de Educação e Formação 

de Jovens (CEF)
27/04/2018 13/09/2017 31/08/2019 141 863,00 FSE 120 583,55

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Ave Vila Nova de Famalicão

POCH-01-5266-FSE-001086
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

IG - ESCOLA PROFISSIONAL LDA
Cursos de Educação e Formação 

de Jovens (CEF)
27/04/2018 01/09/2017 31/08/2019 136 919,84 FSE 116 381,86

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Beiras e Serra da Estrela Gouveia

POCH-01-5266-FSE-001087
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

ADEMINHO - ASSOCIAÇÃO PARA O 

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO 

PROFISSIONAL DO ALTO MINHO 

INTERIOR

Cursos de Educação e Formação 

de Jovens (CEF)
27/04/2018 13/09/2017 31/08/2018 84 759,33 FSE 72 045,43

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Alto Minho Monção

POCH-01-5266-FSE-001088
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

EPF - ENSINO PROFISSIONAL DE 

FELGUEIRAS, E.M.

Cursos de Educação e Formação 

de Jovens (CEF)
27/04/2018 01/09/2017 31/08/2019 160 562,48 FSE 136 478,11

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Tâmega e Sousa Felgueiras
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POCH-01-5266-FSE-001089
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

POMBAL PROF - SOCIEDADE DE 

EDUCAÇÃO E ENSINO PROFISSIONAL, 

S.A.

Cursos de Educação e Formação 

de Jovens (CEF)
27/04/2018 01/09/2017 31/08/2019 239 122,26 FSE 203 253,92

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Região de Leiria Pombal

POCH-01-5266-FSE-001090
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

NOVALVITO - ENSINO PROFISSIONAL, 

COOPERATIVA DE INTERESSE PÚBLICO 

DE RESPONSABILIDADE LIMITADA

Cursos de Educação e Formação 

de Jovens (CEF)
08/01/2020 01/09/2017 31/08/2019 177 678,89 FSE 151 027,06

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Baixo Alentejo Alvito

POCH-01-5266-FSE-001091
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

BEATRIZ RIBEIRO & FILHOS LDA
Cursos de Educação e Formação 

de Jovens (CEF)
24/01/2019 14/09/2017 31/08/2019 302 310,98 FSE 256 964,33

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal
Área Metropolitana do 

Porto
Porto

POCH-01-5266-FSE-001092
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

INSTITUTO DAS ARTES E DA IMAGEM - 

ENSINO, INVESTIGAÇÃO E FORMAÇÃO 

TECNOLÓGICA LDA

Cursos de Educação e Formação 

de Jovens (CEF)
27/04/2018 26/09/2017 31/08/2019 229 551,16 FSE 195 118,49

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal
Área Metropolitana do 

Porto
Vila Nova de Gaia

POCH-01-5266-FSE-001093
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

ESCOLA PROFISSIONAL DE 

AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO 

RURAL DE PONTE DE LIMA

Cursos de Educação e Formação 

de Jovens (CEF)
27/04/2018 18/09/2017 31/08/2019 216 811,23 FSE 184 289,55

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Alto Minho Ponte de Lima

POCH-01-5266-FSE-001094
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

ESCOLA PROFISSIONAL AGRICOLA 

CONDE DE S. BENTO

Cursos de Educação e Formação 

de Jovens (CEF)
27/04/2018 08/09/2017 31/08/2018 127 462,29 FSE 108 342,95

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal
Área Metropolitana do 

Porto
Santo Tirso

POCH-01-5266-FSE-001095
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

ESCOLA PROFISSIONAL DE 

AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO 

RURAL DE CARVALHAIS/MIRANDELA

Cursos de Educação e Formação 

de Jovens (CEF)
27/04/2018 13/09/2017 31/08/2019 198 551,26 FSE 168 768,57

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal
Terras de Trás-os-

Montes
Mirandela

POCH-01-5266-FSE-001096
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

ESCOLA PROFISSIONAL DE 

DESENVOLVIMENTO RURAL DE 

ABRANTES

Cursos de Educação e Formação 

de Jovens (CEF)
27/04/2018 18/09/2017 31/08/2019 230 840,61 FSE 196 214,52

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Médio Tejo Abrantes

POCH-01-5266-FSE-001097
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

C.T.N. - COLÉGIO DE TORRES NOVAS, 

LDA

Cursos de Educação e Formação 

de Jovens (CEF)
27/04/2018 11/09/2017 31/08/2019 124 086,72 FSE 105 473,71

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Médio Tejo Torres Novas

POCH-01-5266-FSE-001098
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

ESCOLA PROFISSIONAL DE 

DESENVOLVIMENTO RURAL DE ALTER 

DO CHÃO

Cursos de Educação e Formação 

de Jovens (CEF)
08/05/2018 13/09/2017 31/08/2019 307 179,26 FSE 261 102,37

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Alto Alentejo Alter do Chão

POCH-01-5266-FSE-001099
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

INSTITUTO DE EDUCAÇÃO E 

FORMAÇÃO DO SORRAIA, LDA

Cursos de Educação e Formação 

de Jovens (CEF)
27/04/2018 14/09/2017 31/08/2018 159 526,47 FSE 135 597,50

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Lezíria do Tejo Salvaterra de Magos

POCH-01-5266-FSE-001100
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

PRODESO - ENSINO PROFISSIONAL, 

E.M., LDA

Cursos de Educação e Formação 

de Jovens (CEF)
27/04/2018 18/09/2017 31/08/2019 359 180,84 FSE 305 303,71

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Região de Coimbra Coimbra

POCH-01-5266-FSE-001101
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

CENTRO DE ESTUDOS E FORMAÇÃO 

PROFISSIONAL DIOGO DIAS MELGAZ, 

UNIPESSOAL LDA

Cursos de Educação e Formação 

de Jovens (CEF)
27/04/2018 18/09/2017 31/08/2019 148 492,99 FSE 126 219,04

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Baixo Alentejo Cuba

POCH-01-5266-FSE-001102
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AEVA - ASSOCIAÇÃO PARA A 

EDUCAÇÃO E VALORIZAÇÃO DA 

REGIÃO DE AVEIRO

Cursos de Educação e Formação 

de Jovens (CEF)
27/04/2018 01/09/2017 31/08/2019 1 353 652,22 FSE 1 150 604,39

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Região de Aveiro Aveiro

POCH-01-5266-FSE-001103
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

EFORE - BEIRAS - EMPRESA FORMAÇÃO 

E ENSINO DE MOIMENTA DA BEIRA LDA

Cursos de Educação e Formação 

de Jovens (CEF)
07/05/2018 18/09/2017 31/08/2019 133 130,05 FSE 113 160,54

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Douro Moimenta da Beira

POCH-01-5266-FSE-001104
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL 

DE BARCELOS

Cursos de Educação e Formação 

de Jovens (CEF)
27/04/2018 13/09/2017 31/08/2019 255 156,43 FSE 216 882,97

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Cávado Barcelos

POCH-01-5266-FSE-001106
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

ESCOLA PROFISSIONAL DE 

AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO 

RURAL DE CISTER/ALCOBAÇA

Cursos de Educação e Formação 

de Jovens (CEF)
27/04/2018 15/09/2017 31/08/2019 466 001,19 FSE 396 101,01

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Oeste Alcobaça

POCH-01-5266-FSE-001107
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

EBA - FORMAÇÃO PROFISSIONAL, 

LIMITADA

Cursos de Educação e Formação 

de Jovens (CEF)
27/04/2018 13/09/2017 31/08/2019 152 731,77 FSE 129 822,00

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Região de Coimbra Penacova

POCH-01-5266-FSE-001108
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

COOPTÉCNICA - GUSTAVE EIFFEL, 

COOPERATIVA DE ENSINO E 

FORMAÇÃO TÉCNICO PROFISSIONAL 

CRL

Cursos de Educação e Formação 

de Jovens (CEF)
12/02/2019 01/09/2017 31/08/2019 560 615,35 FSE 476 523,05

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Oeste Arruda dos Vinhos

POCH-01-5266-FSE-001109
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE 

FAJÕES

Cursos de Educação e Formação 

de Jovens (CEF)
02/07/2019 13/09/2017 25/07/2018 26 518,98 FSE 22 541,13

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal
Área Metropolitana do 

Porto
Oliveira de Azeméis

POCH-01-5266-FSE-001110
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE 

MANGUALDE

Cursos de Educação e Formação 

de Jovens (CEF)
29/11/2018 14/09/2017 31/08/2019 103 894,21 FSE 88 310,08

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Viseu Dão Lafões Mangualde

POCH-01-5266-FSE-001111
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE 

VOUZELA E CAMPIA

Cursos de Educação e Formação 

de Jovens (CEF)
27/11/2018 12/09/2017 30/08/2019 110 016,47 FSE 93 514,00

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Viseu Dão Lafões Vouzela
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POCH-01-5266-FSE-001112
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE 

ARRAIOLOS

Cursos de Educação e Formação 

de Jovens (CEF)
09/10/2019 13/09/2017 31/08/2019 44 822,74 FSE 38 099,33

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Alentejo Central Arraiolos

POCH-01-5266-FSE-001113
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE 

CELORICO DA BEIRA

Cursos de Educação e Formação 

de Jovens (CEF)
02/07/2019 13/09/2017 31/07/2019 42 789,08 FSE 36 370,72

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Beiras e Serra da Estrela Celorico da Beira

POCH-01-5266-FSE-001114
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE 

MIRANDA DO CORVO

Cursos de Educação e Formação 

de Jovens (CEF)
07/06/2019 17/09/2017 31/08/2019 50 502,64 FSE 42 927,24

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Região de Coimbra Miranda do Corvo

POCH-01-5266-FSE-001115
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS Nº 2 DE 

SERPA

Cursos de Educação e Formação 

de Jovens (CEF)
27/11/2018 13/09/2017 31/08/2019 76 123,01 FSE 64 704,56

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Baixo Alentejo Serpa

POCH-01-5266-FSE-001116
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

ESCOLA SECUNDARIA DE CAMPOS 

MELO

Cursos de Educação e Formação 

de Jovens (CEF)
10/10/2019 13/09/2017 31/08/2019 25 408,70 FSE 21 597,40

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Beiras e Serra da Estrela Covilhã

POCH-01-5266-FSE-001117
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE 

ALFENA

Cursos de Educação e Formação 

de Jovens (CEF)
02/07/2019 13/09/2017 31/08/2019 33 327,39 FSE 28 328,28

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal
Área Metropolitana do 

Porto
Valongo

POCH-01-5266-FSE-001119
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE 

FRAZÃO

Cursos de Educação e Formação 

de Jovens (CEF)
02/07/2019 13/09/2017 31/08/2019 44 808,66 FSE 38 087,36

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Tâmega e Sousa Paços de Ferreira

POCH-01-5266-FSE-001120
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

ESCOLA SECUNDÁRIA DE S. PEDRO DA 

COVA, GONDOMAR

Cursos de Educação e Formação 

de Jovens (CEF)
02/07/2019 12/09/2017 31/08/2018 37 966,15 FSE 32 271,23

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal
Área Metropolitana do 

Porto
Gondomar

POCH-01-5266-FSE-001121
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO VERTICAL DE OURIQUE
Cursos de Educação e Formação 

de Jovens (CEF)
02/07/2019 08/09/2017 31/08/2019 22 708,94 FSE 19 302,60

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Baixo Alentejo Ourique

POCH-01-5266-FSE-001122
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE 

ALJUSTREL

Cursos de Educação e Formação 

de Jovens (CEF)
15/01/2019 18/09/2017 31/08/2019 75 619,32 FSE 64 276,42

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Baixo Alentejo Aljustrel

POCH-01-5266-FSE-001123
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS FERNÃO 

DO PÓ

Cursos de Educação e Formação 

de Jovens (CEF)
27/11/2018 14/09/2017 31/08/2019 66 547,60 FSE 56 565,46

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Oeste Bombarral

POCH-01-5266-FSE-001124
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE 

REGUENGOS DE MONSARAZ

Cursos de Educação e Formação 

de Jovens (CEF)
02/07/2019 13/09/2017 31/08/2018 42 592,44 FSE 36 203,57

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Alentejo Central Reguengos de Monsaraz

POCH-01-5266-FSE-001125
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS Nº 1 DE 

BEJA

Cursos de Educação e Formação 

de Jovens (CEF)
13/12/2018 13/09/2017 31/08/2019 61 418,96 FSE 52 206,12

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Baixo Alentejo Beja

POCH-01-5266-FSE-001126
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DR. 

CARLOS PINTO FERREIRA, VILA DO 

CONDE

Cursos de Educação e Formação 

de Jovens (CEF)
13/12/2018 13/09/2017 31/08/2019 112 508,16 FSE 95 631,94

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal
Área Metropolitana do 

Porto
Vila do Conde

POCH-01-5266-FSE-001128
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE SEVER 

DO VOUGA

Cursos de Educação e Formação 

de Jovens (CEF)
02/07/2019 01/09/2017 31/08/2018 5 837,51 FSE 4 961,88

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Região de Aveiro Sever do Vouga

POCH-01-5266-FSE-001129
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS Nº 2 DE 

BEJA

Cursos de Educação e Formação 

de Jovens (CEF)
29/11/2018 14/09/2017 31/08/2019 96 142,96 FSE 81 721,52

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Baixo Alentejo Beja

POCH-01-5266-FSE-001130
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS 

DE PAÇOS DE FERREIRA

Cursos de Educação e Formação 

de Jovens (CEF)
23/07/2019 13/09/2017 31/08/2019 39 808,22 FSE 33 836,99

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Tâmega e Sousa Paços de Ferreira

POCH-01-5266-FSE-001131
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

ESCOLA SECUNDÁRIA COM 3º CICLO DO 

ENSINO BÁSICO JOSÉ RÉGIO, VILA DO 

CONDE

Cursos de Educação e Formação 

de Jovens (CEF)
02/07/2019 14/09/2017 31/08/2018 33 733,88 FSE 28 673,80

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal
Área Metropolitana do 

Porto
Vila do Conde

POCH-01-5266-FSE-001132
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS 

MURALHAS DO MINHO

Cursos de Educação e Formação 

de Jovens (CEF)
29/11/2018 08/09/2017 31/08/2019 140 635,20 FSE 119 539,92

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Alto Minho Valença

POCH-01-5266-FSE-001133
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE 

PENACOVA

Cursos de Educação e Formação 

de Jovens (CEF)
29/11/2018 11/09/2017 31/08/2019 58 372,25 FSE 49 616,41

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Região de Coimbra Penacova

POCH-01-5266-FSE-001134
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO VERTICAL DE CANELAS
Cursos de Educação e Formação 

de Jovens (CEF)
15/01/2019 13/09/2017 31/08/2019 168 762,24 FSE 143 447,90

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal
Área Metropolitana do 

Porto
Vila Nova de Gaia

POCH-01-5266-FSE-001135
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE 

VALDEVEZ

Cursos de Educação e Formação 

de Jovens (CEF)
04/12/2018 13/09/2017 31/08/2018 62 583,74 FSE 53 196,18

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Alto Minho Arcos de Valdevez
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POCH-01-5266-FSE-001136
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE SEIA
Cursos de Educação e Formação 

de Jovens (CEF)
13/12/2018 13/09/2017 31/08/2019 51 138,34 FSE 43 467,59

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Beiras e Serra da Estrela Seia

POCH-01-5266-FSE-001137
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE 

CORONADO E CASTRO, TROFA

Cursos de Educação e Formação 

de Jovens (CEF)
21/06/2019 13/09/2017 31/08/2019 40 584,31 FSE 34 496,66

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal
Área Metropolitana do 

Porto
Trofa

POCH-01-5266-FSE-001138
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS IRMÃOS 

PASSOS

Cursos de Educação e Formação 

de Jovens (CEF)
13/12/2018 13/09/2017 31/08/2019 69 217,80 FSE 58 835,13

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal
Área Metropolitana do 

Porto
Matosinhos

POCH-01-5266-FSE-001139
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE 

PERAFITA

Cursos de Educação e Formação 

de Jovens (CEF)
09/10/2019 13/09/2017 31/08/2019 33 780,65 FSE 28 713,55

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal
Área Metropolitana do 

Porto
Matosinhos

POCH-01-5266-FSE-001140
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

ESCOLA SECUNDARIA COM 3º CICLO DO 

ENSINO BÁSICO DE BARCELINHOS, 

BARCELOS

Cursos de Educação e Formação 

de Jovens (CEF)
29/11/2018 13/09/2017 31/08/2018 60 159,20 FSE 51 135,32

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Cávado Barcelos

POCH-01-5266-FSE-001141
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO ESCOLAS DE PADRE 

BENJAMIM SALGADO, VILA NOVA DE 

FAMALICÃO

Cursos de Educação e Formação 

de Jovens (CEF)
15/01/2019 01/09/2017 30/08/2019 95 059,49 FSE 80 800,57

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Ave Vila Nova de Famalicão

POCH-01-5266-FSE-001142
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE 

PEDROUÇOS

Cursos de Educação e Formação 

de Jovens (CEF)
27/11/2018 01/09/2017 31/08/2019 55 029,65 FSE 46 775,20

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal
Área Metropolitana do 

Porto
Maia

POCH-01-5266-FSE-001143
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE 

VALONGO

Cursos de Educação e Formação 

de Jovens (CEF)
29/11/2018 13/09/2017 31/08/2019 152 012,95 FSE 129 211,01

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal
Área Metropolitana do 

Porto
Valongo

POCH-01-5266-FSE-001144
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS D. 

ANTÓNIO FERREIRA GOMES

Cursos de Educação e Formação 

de Jovens (CEF)
29/11/2018 13/09/2017 31/08/2019 115 918,16 FSE 98 530,44

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Tâmega e Sousa Penafiel

POCH-01-5266-FSE-001145
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DO CERCO 

DO PORTO, PORTO

Cursos de Educação e Formação 

de Jovens (CEF)
27/11/2018 13/09/2017 30/08/2019 89 685,94 FSE 76 233,05

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal
Área Metropolitana do 

Porto
Porto

POCH-01-5266-FSE-001146
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS RIBEIRO 

SANCHES

Cursos de Educação e Formação 

de Jovens (CEF)
29/11/2018 13/09/2017 31/08/2019 60 858,97 FSE 51 730,12

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Beira Baixa Penamacor

POCH-01-5266-FSE-001147
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE SANTO 

ANDRÉ, SANTIAGO DO CACÉM

Cursos de Educação e Formação 

de Jovens (CEF)
13/12/2018 12/09/2017 31/08/2019 99 594,44 FSE 84 655,27

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Alentejo Litoral Santiago do Cacém

POCH-01-5266-FSE-001148
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE 

FONTES PEREIRA DE MELO

Cursos de Educação e Formação 

de Jovens (CEF)
29/11/2018 13/09/2017 31/07/2019 56 483,65 FSE 48 011,10

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal
Área Metropolitana do 

Porto
Porto

POCH-01-5266-FSE-001149
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE 

VALBOM

Cursos de Educação e Formação 

de Jovens (CEF)
10/10/2019 13/09/2017 31/08/2019 59 216,01 FSE 50 333,61

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal
Área Metropolitana do 

Porto
Gondomar

POCH-01-5266-FSE-001150
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DANIEL 

FARIA, BALTAR, PAREDES

Cursos de Educação e Formação 

de Jovens (CEF)
05/02/2019 12/09/2017 31/07/2019 71 272,15 FSE 60 581,33

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal
Área Metropolitana do 

Porto
Paredes

POCH-01-5266-FSE-001151
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS VERDE 

HORIZONTE

Cursos de Educação e Formação 

de Jovens (CEF)
29/11/2018 12/09/2017 31/08/2019 91 674,89 FSE 77 923,66

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Médio Tejo Mação

POCH-01-5266-FSE-001152
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS Nº 3 DE 

ELVAS

Cursos de Educação e Formação 

de Jovens (CEF)
09/10/2019 13/09/2017 31/08/2018 25 625,95 FSE 21 782,06

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Alto Alentejo Elvas

POCH-01-5266-FSE-001153
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE 

OLIVEIRA DE FRADES

Cursos de Educação e Formação 

de Jovens (CEF)
23/11/2018 13/09/2017 31/08/2019 84 560,00 FSE 71 876,00

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Viseu Dão Lafões Oliveira de Frades

POCH-01-5266-FSE-001154
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DR. 

RAMIRO SALGADO, TORRE DE 

MONCORVO

Cursos de Educação e Formação 

de Jovens (CEF)
29/11/2018 13/09/2017 31/08/2019 91 068,07 FSE 77 407,86

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Douro Torre de Moncorvo

POCH-01-5266-FSE-001155
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE 

AROUCA

Cursos de Educação e Formação 

de Jovens (CEF)
02/07/2019 08/09/2017 31/08/2019 28 670,09 FSE 24 369,58

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal
Área Metropolitana do 

Porto
Arouca

POCH-01-5266-FSE-001156
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS INFANTE 

D. HENRIQUE, PORTO

Cursos de Educação e Formação 

de Jovens (CEF)
13/12/2018 13/09/2017 31/08/2019 81 463,66 FSE 69 244,11

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal
Área Metropolitana do 

Porto
Porto

POCH-01-5266-FSE-001157
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS EMÍDIO 

GARCIA, BRAGANÇA

Cursos de Educação e Formação 

de Jovens (CEF)
29/11/2018 13/09/2017 31/08/2019 96 321,06 FSE 81 872,90

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal
Terras de Trás-os-

Montes
Bragança
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POCH-01-5266-FSE-001158
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS 

ALEXANDRE HERCULANO

Cursos de Educação e Formação 

de Jovens (CEF)
15/02/2019 14/09/2017 31/08/2019 78 606,28 FSE 66 815,34

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Lezíria do Tejo Santarém

POCH-01-5266-FSE-001159
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE 

FREAMUNDE

Cursos de Educação e Formação 

de Jovens (CEF)
21/01/2020 12/09/2017 31/08/2019 34 160,65 FSE 29 036,55

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Tâmega e Sousa Paços de Ferreira

POCH-01-5266-FSE-001160
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE TÁBUA
Cursos de Educação e Formação 

de Jovens (CEF)
23/07/2019 13/09/2017 31/08/2019 118 720,32 FSE 100 912,27

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Região de Coimbra Tábua

POCH-01-5266-FSE-001161
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS 

MARCELINO MESQUITA DO CARTAXO

Cursos de Educação e Formação 

de Jovens (CEF)
13/12/2018 12/09/2017 31/08/2019 141 563,81 FSE 120 329,24

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Lezíria do Tejo Cartaxo

POCH-01-5266-FSE-001162
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO VERTICAL DE MACEDO 

DE CAVALEIROS

Cursos de Educação e Formação 

de Jovens (CEF)
13/12/2018 13/09/2017 31/07/2019 168 449,27 FSE 143 181,88

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal
Terras de Trás-os-

Montes
Macedo de Cavaleiros

POCH-01-5266-FSE-001163
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE 

BENAVENTE

Cursos de Educação e Formação 

de Jovens (CEF)
29/11/2018 13/09/2017 31/08/2019 66 343,96 FSE 56 392,37

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Lezíria do Tejo Benavente

POCH-01-5266-FSE-001164
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS 

DE CAMPO

Cursos de Educação e Formação 

de Jovens (CEF)
27/11/2018 13/09/2017 31/08/2019 50 030,97 FSE 42 526,32

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal
Área Metropolitana do 

Porto
Valongo

POCH-01-5266-FSE-001165
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE 

SOUSEL

Cursos de Educação e Formação 

de Jovens (CEF)
15/01/2019 14/09/2017 31/08/2019 108 235,64 FSE 92 000,29

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Alto Alentejo Sousel

POCH-01-5266-FSE-001166
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE 

LOUSADA

Cursos de Educação e Formação 

de Jovens (CEF)
23/07/2019 14/09/2017 26/07/2019 46 003,05 FSE 39 102,59

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Tâmega e Sousa Lousada

POCH-01-5266-FSE-001167
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

ESCOLA SECUNDÁRIA DO PROFESSOR 

DOUTOR FLÁVIO F. PINTO RESENDE, 

CINFÃES

Cursos de Educação e Formação 

de Jovens (CEF)
29/11/2018 13/09/2017 31/07/2019 60 592,09 FSE 51 503,28

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Tâmega e Sousa Cinfães

POCH-01-5266-FSE-001168
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE 

MOIMENTA DA BEIRA

Cursos de Educação e Formação 

de Jovens (CEF)
02/07/2019 14/09/2017 31/08/2018 25 613,41 FSE 21 771,40

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Douro Moimenta da Beira

POCH-01-5266-FSE-001169
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE 

ARRIFANA, SANTA MARIA DA FEIRA

Cursos de Educação e Formação 

de Jovens (CEF)
15/02/2019 11/09/2017 31/08/2019 78 081,21 FSE 66 369,03

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal
Área Metropolitana do 

Porto
Santa Maria da Feira

POCH-01-5266-FSE-001170
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE 

ANADIA

Cursos de Educação e Formação 

de Jovens (CEF)
15/07/2019 13/09/2017 31/08/2019 49 827,26 FSE 42 353,17

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Região de Aveiro Anadia

POCH-01-5266-FSE-001171
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE 

OLIVEIRA DO BAIRRO

Cursos de Educação e Formação 

de Jovens (CEF)
02/07/2019 13/09/2017 31/08/2019 49 871,34 FSE 42 390,64

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Região de Aveiro Oliveira do Bairro

POCH-01-5266-FSE-001172
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS 

ARQUEÓLOGO MÁRIO CARDOSO

Cursos de Educação e Formação 

de Jovens (CEF)
29/11/2018 11/09/2017 31/08/2019 106 956,93 FSE 90 913,39

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Ave Guimarães

POCH-01-5266-FSE-001173
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE 

TONDELA TOMAZ RIBEIRO

Cursos de Educação e Formação 

de Jovens (CEF)
29/11/2018 13/09/2017 31/08/2019 83 745,83 FSE 71 183,96

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Viseu Dão Lafões Tondela

POCH-01-5266-FSE-001174
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS 

DE ÍNFIAS

Cursos de Educação e Formação 

de Jovens (CEF)
13/12/2018 13/09/2017 31/08/2019 94 484,31 FSE 80 311,66

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Ave Vizela

POCH-01-5266-FSE-001175
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS LOUSADA 

OESTE

Cursos de Educação e Formação 

de Jovens (CEF)
13/12/2018 14/09/2017 31/07/2019 78 445,51 FSE 66 678,68

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Tâmega e Sousa Lousada

POCH-01-5266-FSE-001176
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS VALE DE 

S. TORCATO

Cursos de Educação e Formação 

de Jovens (CEF)
15/02/2019 13/09/2017 31/07/2019 82 176,26 FSE 69 849,82

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Ave Guimarães

POCH-01-5266-FSE-001177
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS AMATO 

LUSITANO

Cursos de Educação e Formação 

de Jovens (CEF)
13/12/2018 13/09/2017 31/08/2019 87 670,65 FSE 74 520,05

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Beira Baixa Castelo Branco

POCH-01-5266-FSE-001178
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE CISTER
Cursos de Educação e Formação 

de Jovens (CEF)
23/07/2019 13/09/2017 31/08/2018 28 969,06 FSE 24 623,70

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Oeste Alcobaça

POCH-01-5266-FSE-001179
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE 

ERMESINDE, VALONGO

Cursos de Educação e Formação 

de Jovens (CEF)
07/10/2019 13/09/2017 31/08/2019 40 250,16 FSE 34 212,64

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal
Área Metropolitana do 

Porto
Valongo
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POCH-01-5266-FSE-001180
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS 

DR.MANUEL LARANJEIRA, ESPINHO

Cursos de Educação e Formação 

de Jovens (CEF)
02/07/2019 01/09/2017 31/08/2018 31 310,46 FSE 26 613,89

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal
Área Metropolitana do 

Porto
Espinho

POCH-01-5266-FSE-001181
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS 

Nº2 DE ELVAS

Cursos de Educação e Formação 

de Jovens (CEF)
13/12/2018 01/09/2017 31/08/2019 63 706,59 FSE 54 150,60

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Alto Alentejo Elvas

POCH-01-5266-FSE-001182
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE DIOGO 

CÃO, VILA REAL

Cursos de Educação e Formação 

de Jovens (CEF)
15/02/2019 14/09/2017 31/08/2019 139 124,76 FSE 118 256,05

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Douro Vila Real

POCH-01-5266-FSE-001183
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE IDÃES
Cursos de Educação e Formação 

de Jovens (CEF)
04/12/2018 12/09/2017 31/08/2019 116 067,08 FSE 98 657,02

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Tâmega e Sousa Felgueiras

POCH-01-5266-FSE-001184
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE VILA POUCA DE 

AGUIAR - ZONA SUL

Cursos de Educação e Formação 

de Jovens (CEF)
29/01/2019 13/09/2017 31/08/2018 63 913,57 FSE 54 326,53

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Alto Tâmega Vila Pouca de Aguiar

POCH-01-5266-FSE-001185
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO VERTICAL DE MURÇA
Cursos de Educação e Formação 

de Jovens (CEF)
29/11/2018 01/09/2017 31/08/2019 110 932,16 FSE 94 292,34

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Douro Murça

POCH-01-5266-FSE-001186
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE 

ESMORIZ, OVAR NORTE

Cursos de Educação e Formação 

de Jovens (CEF)
23/09/2019 12/09/2017 31/07/2019 58 397,55 FSE 49 637,92

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Região de Aveiro Ovar

POCH-01-5266-FSE-001187
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS D. 

SANCHO II, ALIJÓ

Cursos de Educação e Formação 

de Jovens (CEF)
13/12/2018 13/09/2017 31/08/2019 164 971,93 FSE 140 226,14

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Douro Alijó

POCH-01-5266-FSE-001188
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS GOMES 

MONTEIRO, BOTICAS

Cursos de Educação e Formação 

de Jovens (CEF)
06/05/2019 13/09/2017 31/08/2019 117 695,50 FSE 100 041,18

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Alto Tâmega Boticas

POCH-01-5266-FSE-001189
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE PONTE 

DE SÔR

Cursos de Educação e Formação 

de Jovens (CEF)
10/10/2019 01/09/2017 31/08/2019 33 677,22 FSE 28 625,64

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Alto Alentejo Ponte de Sor

POCH-01-5266-FSE-001190
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE 

SALVATERRA DE MAGOS

Cursos de Educação e Formação 

de Jovens (CEF)
02/07/2019 14/09/2017 31/07/2019 50 199,92 FSE 42 669,93

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Lezíria do Tejo Salvaterra de Magos

POCH-01-5266-FSE-001192
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE 

ÁGUEDA SUL

Cursos de Educação e Formação 

de Jovens (CEF)
27/11/2018 13/09/2017 31/08/2019 86 260,93 FSE 73 321,79

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Região de Aveiro Águeda

POCH-01-5266-FSE-001193
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DR.JOÃO 

DE ARAÚJO CORREIA

Cursos de Educação e Formação 

de Jovens (CEF)
21/06/2019 13/09/2017 31/08/2019 34 941,45 FSE 29 700,23

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Douro Peso da Régua

POCH-01-5266-FSE-001194
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE 

OLIVEIRA DO HOSPITAL

Cursos de Educação e Formação 

de Jovens (CEF)
29/11/2018 13/09/2017 31/08/2019 119 927,65 FSE 101 938,50

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Região de Coimbra Oliveira do Hospital

POCH-01-5266-FSE-001195
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS 

LEONARDO COIMBRA FILHO

Cursos de Educação e Formação 

de Jovens (CEF)
29/11/2018 26/09/2017 31/08/2019 59 945,52 FSE 50 953,69

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal
Área Metropolitana do 

Porto
Porto

POCH-01-5266-FSE-001196
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE 

GAVIÃO

Cursos de Educação e Formação 

de Jovens (CEF)
12/11/2019 13/09/2017 31/08/2019 56 623,26 FSE 48 129,77

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Alto Alentejo Gavião

POCH-01-5266-FSE-001197
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE 

CORUCHE

Cursos de Educação e Formação 

de Jovens (CEF)
15/02/2019 13/09/2017 31/08/2019 52 301,50 FSE 44 456,28

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Lezíria do Tejo Coruche

POCH-01-5266-FSE-001198
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS E JARDINS 

DE INFÂNCIA D. LOURENÇO VICENTE

Cursos de Educação e Formação 

de Jovens (CEF)
10/10/2019 13/09/2017 31/08/2019 16 775,31 FSE 14 259,01

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Oeste Lourinhã

POCH-01-5266-FSE-001199
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

ESCOLA SECUNDARIA DE VIRIATO,VISEU
Cursos de Educação e Formação 

de Jovens (CEF)
02/07/2019 13/09/2017 31/07/2018 7 257,68 FSE 6 169,03

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Viseu Dão Lafões Viseu

POCH-01-5266-FSE-001200
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE BÚZIO
Cursos de Educação e Formação 

de Jovens (CEF)
21/06/2019 13/09/2017 31/08/2019 35 400,05 FSE 30 090,04

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal
Área Metropolitana do 

Porto
Vale de Cambra

POCH-01-5266-FSE-001201
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE 

GRÂNDOLA

Cursos de Educação e Formação 

de Jovens (CEF)
23/07/2019 13/09/2017 31/08/2019 50 703,50 FSE 43 097,98

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Alentejo Litoral Grândola

POCH-01-5266-FSE-001202
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS LATINO 

COELHO, LAMEGO

Cursos de Educação e Formação 

de Jovens (CEF)
04/01/2019 13/09/2017 31/08/2018 94 808,84 FSE 80 587,51

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Douro Lamego
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POCH-01-5266-FSE-001203
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS 

HENRIQUE SOMMER, MACEIRA, LEIIA

Cursos de Educação e Formação 

de Jovens (CEF)
15/01/2019 13/09/2017 31/08/2019 57 053,16 FSE 48 495,19

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Região de Leiria Leiria

POCH-01-5266-FSE-001204
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DA TROFA
Cursos de Educação e Formação 

de Jovens (CEF)
02/07/2019 13/09/2017 31/08/2019 22 942,85 FSE 19 501,42

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal
Área Metropolitana do 

Porto
Trofa

POCH-01-5266-FSE-001205
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS FREI 

HEITOR PINTO

Cursos de Educação e Formação 

de Jovens (CEF)
02/07/2019 13/09/2017 31/08/2019 8 720,98 FSE 7 412,83

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Beiras e Serra da Estrela Covilhã

POCH-01-5266-FSE-001206
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE 

AMARES

Cursos de Educação e Formação 

de Jovens (CEF)
02/07/2019 13/09/2017 31/08/2019 48 783,54 FSE 41 466,01

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Cávado Amares

POCH-01-5266-FSE-001208
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

PROFIVAL - ENSINO E FORMAÇÃO 

PROFISSIONAL LDA

Cursos de Educação e Formação 

de Jovens (CEF)
04/12/2018 01/09/2018 31/08/2020 216 764,03 FSE 184 249,43

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal
Área Metropolitana do 

Porto
Valongo

POCH-01-5266-FSE-001209
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

EBA - FORMAÇÃO PROFISSIONAL, 

LIMITADA

Cursos de Educação e Formação 

de Jovens (CEF)
21/06/2019 17/09/2018 31/08/2020 123 463,73 FSE 104 944,17

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Região de Coimbra Penacova

POCH-01-5266-FSE-001210
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

ESCOLA PROFISSIONAL D. MARIANA 

SEIXAS, LDA

Cursos de Educação e Formação 

de Jovens (CEF)
10/12/2018 03/09/2018 31/08/2020 552 103,23 FSE 469 287,75

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Viseu Dão Lafões Castro Daire

POCH-01-5266-FSE-001211
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

E. T. P. M. M. - ESCOLA TÉCNICA E 

PROFISSIONAL MARQUÊS DE 

MARIALVA, S.A.

Cursos de Educação e Formação 

de Jovens (CEF)
05/12/2018 01/09/2018 31/08/2019 86 461,90 FSE 73 492,62

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Região de Coimbra Cantanhede

POCH-01-5266-FSE-001212
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

COLÉGIO DR. LUÍS PEREIRA DA COSTA 

S.A.

Cursos de Educação e Formação 

de Jovens (CEF)
10/12/2018 17/09/2018 31/08/2020 151 168,00 FSE 128 492,80

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Região de Leiria Leiria

POCH-01-5266-FSE-001213
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

ETPR - ESCOLA TÉCNICA E 

PROFISSIONAL DO RIBATEJO, S.A.

Cursos de Educação e Formação 

de Jovens (CEF)
26/12/2018 03/09/2018 31/08/2019 159 336,94 FSE 135 436,40

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Lezíria do Tejo Santarém

POCH-01-5266-FSE-001214
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE 

FAJÕES

Cursos de Educação e Formação 

de Jovens (CEF)
11/04/2019 17/09/2018 31/07/2019 38 404,08 FSE 32 643,47

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal
Área Metropolitana do 

Porto
Oliveira de Azeméis

POCH-01-5266-FSE-001215
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

EPRALIMA - ESCOLA PROFISSIONAL DO 

ALTO LIMA - COOPERATIVA DE 

INTERESSE PÚBLICO E 

RESPONSABILIDADE, LIMITADA

Cursos de Educação e Formação 

de Jovens (CEF)
10/12/2018 03/09/2018 31/08/2019 80 739,59 FSE 68 628,65

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Alto Minho Ponte de Lima

POCH-01-5266-FSE-001216
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

EXTERNATO DOM FUAS ROUPINHO LDA
Cursos de Educação e Formação 

de Jovens (CEF)
04/12/2018 14/09/2018 31/08/2020 244 652,70 FSE 207 954,80

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Oeste Nazaré

POCH-01-5266-FSE-001217
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

SODENFOR - SOCIEDADE DIFUSORA DE 

ENSINO DA FIGUEIRA DA FOZ, 

LIMITADA

Cursos de Educação e Formação 

de Jovens (CEF)
05/12/2018 17/09/2018 31/08/2019 94 368,95 FSE 80 213,61

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Região de Coimbra Figueira da Foz

POCH-01-5266-FSE-001218
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

ESCOLA PROFISSIONAL DE TONDELA 

(EPT) - COOPERATIVA DE INTERESSE 

PÚBLICO E RESPONSABILIDADE 

LIMITADA

Cursos de Educação e Formação 

de Jovens (CEF)
06/12/2018 17/09/2018 31/08/2020 151 070,60 FSE 128 410,01

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Viseu Dão Lafões Tondela

POCH-01-5266-FSE-001219
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

COLÉGIO D. DUARTE - ENSINO LDA
Cursos de Educação e Formação 

de Jovens (CEF)
07/12/2018 17/09/2018 31/08/2020 300 002,02 FSE 255 001,72

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal
Área Metropolitana do 

Porto
Porto

POCH-01-5266-FSE-001220
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

COOPETAPE - COOPERATIVA DE ENSINO 

CRL

Cursos de Educação e Formação 

de Jovens (CEF)
05/12/2018 17/09/2018 31/08/2020 362 905,90 FSE 308 470,02

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Alto Minho Viana do Castelo

POCH-01-5266-FSE-001221
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

EPRIN - ESCOLA PROFISSIONAL RAIANA, 

UNIPESSOAL LDA

Cursos de Educação e Formação 

de Jovens (CEF)
05/12/2018 01/09/2018 31/08/2020 103 736,18 FSE 88 175,75

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Beira Baixa Idanha-a-Nova

POCH-01-5266-FSE-001222
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS ABEL 

SALAZAR, SÃO MAMEDE DE INFESTA

Cursos de Educação e Formação 

de Jovens (CEF)
06/05/2019 17/09/2018 31/08/2020 128 528,17 FSE 109 248,94

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal
Área Metropolitana do 

Porto
Matosinhos

POCH-01-5266-FSE-001223
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

ETEPA - ESCOLA TECNOLÓGICA E 

PROFISSIONAL ALBICASTRENSE, 

SOCIEDADE UNIPESSOAL LDA

Cursos de Educação e Formação 

de Jovens (CEF)
10/12/2018 03/09/2018 31/08/2020 136 614,08 FSE 116 121,97

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Beira Baixa Castelo Branco

POCH-01-5266-FSE-001224
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

ASSOCIAÇÃO PROMOTORA DE ENSINO 

PROFISSIONAL DA COVA DA BEIRA

Cursos de Educação e Formação 

de Jovens (CEF)
04/12/2018 17/09/2018 31/08/2020 233 136,81 FSE 198 166,29

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Beiras e Serra da Estrela Fundão

POCH-01-5266-FSE-001225
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

ESCOLA PROFISSIONAL AGRICOLA 

QUINTA DA LAGEOSA

Cursos de Educação e Formação 

de Jovens (CEF)
15/02/2019 17/09/2018 31/08/2020 209 336,51 FSE 177 936,03

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Beiras e Serra da Estrela Covilhã
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POCH-01-5266-FSE-001226
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

ASSOCIAÇÃO PARA O ENSINO BENTO 

DE JESUS CARAÇA

Cursos de Educação e Formação 

de Jovens (CEF)
11/12/2018 12/09/2018 31/08/2020 156 934,98 FSE 133 394,73

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Ave Guimarães

POCH-01-5266-FSE-001227
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

TERCIFORMA-ESTUDOS DE COMERCIO 

E SERVIÇOS S.A.

Cursos de Educação e Formação 

de Jovens (CEF)
05/12/2018 14/09/2018 31/08/2019 88 889,51 FSE 75 556,08

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal
Área Metropolitana do 

Porto
Porto

POCH-01-5266-FSE-001228
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

CEPROF - CENTROS ESCOLARES DE 

ENSINO PROFISSIONAL LDA

Cursos de Educação e Formação 

de Jovens (CEF)
06/12/2018 12/09/2018 31/08/2019 84 449,54 FSE 71 782,11

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal
Área Metropolitana do 

Porto
Espinho

POCH-01-5266-FSE-001229
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

ESCOLA SECUNDÁRIA DE S. PEDRO DA 

COVA, GONDOMAR

Cursos de Educação e Formação 

de Jovens (CEF)
12/04/2019 17/09/2018 31/08/2019 38 398,34 FSE 32 638,59

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal
Área Metropolitana do 

Porto
Gondomar

POCH-01-5266-FSE-001230
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

NERVIR - ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL
Cursos de Educação e Formação 

de Jovens (CEF)
04/12/2018 17/09/2018 31/08/2019 73 563,17 FSE 62 528,69

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Douro Vila Real

POCH-01-5266-FSE-001231
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

INFORPREPARAÇÃO - FORMAÇÃO 

PROFISSIONAL E CONSULTADORIA, LDA

Cursos de Educação e Formação 

de Jovens (CEF)
22/05/2019 17/09/2018 31/08/2020 225 013,51 FSE 191 261,48

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Tâmega e Sousa Penafiel

POCH-01-5266-FSE-001232
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

ASSOCIAÇÃO RAUL DÓRIA
Cursos de Educação e Formação 

de Jovens (CEF)
03/12/2018 12/09/2018 31/08/2019 75 678,56 FSE 64 326,78

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal
Área Metropolitana do 

Porto
Porto

POCH-01-5266-FSE-001233
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AEVA - ASSOCIAÇÃO PARA A 

EDUCAÇÃO E VALORIZAÇÃO DA 

REGIÃO DE AVEIRO

Cursos de Educação e Formação 

de Jovens (CEF)
21/01/2020 01/09/2018 31/08/2020 959 363,38 FSE 815 458,87

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Região de Aveiro Aveiro

POCH-01-5266-FSE-001234
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

COOPERATIVA DE ENSINO DE VILA 

NOVA FAMALICÃO, C.R.L.

Cursos de Educação e Formação 

de Jovens (CEF)
11/12/2018 13/09/2018 31/08/2020 403 164,20 FSE 342 689,57

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Ave Vila Nova de Famalicão

POCH-01-5266-FSE-001235
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

NOVALVITO - ENSINO PROFISSIONAL, 

COOPERATIVA DE INTERESSE PÚBLICO 

DE RESPONSABILIDADE LIMITADA

Cursos de Educação e Formação 

de Jovens (CEF)
13/12/2018 12/09/2018 31/08/2020 141 848,63 FSE 120 571,34

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Baixo Alentejo Alvito

POCH-01-5266-FSE-001236
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE 

CELORICO DA BEIRA

Cursos de Educação e Formação 

de Jovens (CEF)
04/04/2019 17/09/2018 31/07/2020 65 680,94 FSE 55 828,80

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Beiras e Serra da Estrela Celorico da Beira

POCH-01-5266-FSE-001237
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE 

ARRAIOLOS

Cursos de Educação e Formação 

de Jovens (CEF)
11/04/2019 17/09/2018 31/07/2019 20 852,59 FSE 17 724,70

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Alentejo Central Arraiolos

POCH-01-5266-FSE-001238
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

INSTITUTO DE EDUCAÇÃO E 

FORMAÇÃO DO SORRAIA, LDA

Cursos de Educação e Formação 

de Jovens (CEF)
05/12/2018 17/09/2018 31/08/2019 88 563,69 FSE 75 279,14

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Lezíria do Tejo Salvaterra de Magos

POCH-01-5266-FSE-001239
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

ENSIPROF - ENSINO E FORMAÇÃO 

PROFISSIONAL LDA

Cursos de Educação e Formação 

de Jovens (CEF)
04/12/2018 10/09/2018 31/08/2019 89 218,19 FSE 75 835,46

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Cávado Barcelos

POCH-01-5266-FSE-001240
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

ESCOLA PROFISSIONAL DE 

AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO 

RURAL DE VAGOS

Cursos de Educação e Formação 

de Jovens (CEF)
01/02/2019 12/09/2018 31/08/2020 224 299,01 FSE 190 654,16

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Região de Aveiro Vagos

POCH-01-5266-FSE-001241
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE 

TABUAÇO

Cursos de Educação e Formação 

de Jovens (CEF)
23/04/2019 14/09/2018 31/08/2020 21 246,27 FSE 18 059,33

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Douro Tabuaço

POCH-01-5266-FSE-001242
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

PROFISOUSA - ASSOCIAÇÃO DE ENSINO 

PROFISSIONAL DO VALE DO SOUSA

Cursos de Educação e Formação 

de Jovens (CEF)
04/12/2018 14/09/2018 31/08/2020 151 686,35 FSE 128 933,40

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Tâmega e Sousa Paços de Ferreira

POCH-01-5266-FSE-001243
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL 

DE GUIMARÃES

Cursos de Educação e Formação 

de Jovens (CEF)
05/12/2018 24/09/2018 31/08/2019 80 760,48 FSE 68 646,41

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Ave Guimarães

POCH-01-5266-FSE-001244
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

ACADEMIA JOSE MOREIRA DA SILVA-

COOPERATIVA DE ESTUDOS DE 

ECONOMIA SOCIAL CRL

Cursos de Educação e Formação 

de Jovens (CEF)
05/12/2018 01/09/2018 31/08/2019 78 759,04 FSE 66 945,18

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal
Área Metropolitana do 

Porto
Porto

POCH-01-5266-FSE-001245
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

ENSIBRIGA - EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO, 

LDA

Cursos de Educação e Formação 

de Jovens (CEF)
04/12/2018 24/09/2018 31/08/2020 137 824,81 FSE 117 151,09

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal
Terras de Trás-os-

Montes
Bragança

POCH-01-5266-FSE-001246
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

D.E.F.P. - DESENVOLVIMENTO, ENSINO 

E FORMAÇÃO PROFISSIONAL LDA

Cursos de Educação e Formação 

de Jovens (CEF)
04/03/2019 17/09/2018 31/08/2019 76 702,41 FSE 65 197,05

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal
Terras de Trás-os-

Montes
Bragança

POCH-01-5266-FSE-001247
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

ASSOCIAÇÃO PARA A VALORIZAÇÃO 

AGRARIA-AVA

Cursos de Educação e Formação 

de Jovens (CEF)
05/12/2018 13/09/2018 31/08/2020 348 181,10 FSE 295 953,94

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Oeste Torres Vedras
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POCH-01-5266-FSE-001248
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

FORAVE-ASSOCIAÇÃO PARA A 

EDUCAÇÃO PROFISSIONAL DO VALE DO 

AVE

Cursos de Educação e Formação 

de Jovens (CEF)
04/12/2018 12/09/2018 31/08/2020 218 727,97 FSE 185 918,77

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Ave Vila Nova de Famalicão

POCH-01-5266-FSE-001249
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

NORTE VIDA - ASSOCIAÇÃO PARA A 

PROMOÇÃO DA SAÚDE

Cursos de Educação e Formação 

de Jovens (CEF)
04/12/2018 12/09/2018 31/08/2020 154 803,75 FSE 131 583,19

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal
Área Metropolitana do 

Porto
Porto

POCH-01-5266-FSE-001250
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

ADEMINHO - ASSOCIAÇÃO PARA O 

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO 

PROFISSIONAL DO ALTO MINHO 

INTERIOR

Cursos de Educação e Formação 

de Jovens (CEF)
16/01/2019 17/09/2018 31/08/2020 223 550,28 FSE 190 017,74

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Alto Minho Monção

POCH-01-5266-FSE-001251
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

CENTRO DE ESTUDOS E FORMAÇÃO 

PROFISSIONAL DIOGO DIAS MELGAZ, 

UNIPESSOAL LDA

Cursos de Educação e Formação 

de Jovens (CEF)
06/12/2018 17/09/2018 31/08/2020 156 202,16 FSE 132 771,84

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Baixo Alentejo Cuba

POCH-01-5266-FSE-001252
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

ESCOLA PROFISSIONAL DE VOUZELA, 

LDA

Cursos de Educação e Formação 

de Jovens (CEF)
06/12/2018 12/09/2018 31/08/2020 299 950,72 FSE 254 958,11

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Viseu Dão Lafões Vouzela

POCH-01-5266-FSE-001253
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE 

ÍLHAVO

Cursos de Educação e Formação 

de Jovens (CEF)
11/04/2019 18/09/2018 31/08/2020 44 732,45 FSE 38 022,58

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Região de Aveiro Ílhavo

POCH-01-5266-FSE-001254
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

ESCOLA PROFISSIONAL DE SANTO 

TIRSO, SOCIEDADE UNIPESSOAL LDA

Cursos de Educação e Formação 

de Jovens (CEF)
04/12/2018 14/09/2018 31/07/2020 221 210,99 FSE 188 029,34

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal
Área Metropolitana do 

Porto
Santo Tirso

POCH-01-5266-FSE-001255
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

ESCOLA PROFISSIONAL DE 

AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO 

RURAL DE GRÂNDOLA

Cursos de Educação e Formação 

de Jovens (CEF)
07/02/2019 17/09/2018 31/08/2019 122 296,38 FSE 103 951,92

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Alentejo Litoral Grândola

POCH-01-5266-FSE-001256
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

ASSOCIAÇÃO DIOGO DE AZAMBUJA
Cursos de Educação e Formação 

de Jovens (CEF)
03/12/2018 17/09/2018 31/08/2020 285 947,42 FSE 243 055,31

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Região de Coimbra Montemor-o-Velho

POCH-01-5266-FSE-001257
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

E. P. C. - ESCOLA PROFISSIONAL DE 

CORUCHE LDA

Cursos de Educação e Formação 

de Jovens (CEF)
07/12/2018 17/09/2018 31/08/2020 131 317,22 FSE 111 619,64

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Lezíria do Tejo Coruche

POCH-01-5266-FSE-001258
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

ZENDENSINO - COOPERATIVA DE 

ENSINO E INTERESSE PÚBLICO DE 

RESPONSABILIDADE LIMITADA

Cursos de Educação e Formação 

de Jovens (CEF)
05/12/2018 17/09/2018 31/08/2019 152 131,93 FSE 129 312,14

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Cávado Esposende

POCH-01-5266-FSE-001259
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

CENTRO DE EDUCAÇÃO INTEGRAL S.A.
Cursos de Educação e Formação 

de Jovens (CEF)
11/12/2018 01/09/2018 31/08/2019 82 197,12 FSE 69 867,55

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal
Área Metropolitana do 

Porto
São João da Madeira

POCH-01-5266-FSE-001260
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

ESCOLA PROFISSIONAL DO MARQUÊS 

DE VALLE FLOR LDA

Cursos de Educação e Formação 

de Jovens (CEF)
14/01/2019 17/09/2018 31/08/2019 106 397,92 FSE 90 438,23

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Douro Murça

POCH-01-5266-FSE-001261
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

EMPRESA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E 

CULTURA DE BARCELOS, E.M.

Cursos de Educação e Formação 

de Jovens (CEF)
17/01/2019 14/09/2018 31/08/2019 169 490,71 FSE 144 067,10

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Cávado Barcelos

POCH-01-5266-FSE-001262
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

ESCOLA PROFISSIONAL DE 

ARQUEOLOGIA

Cursos de Educação e Formação 

de Jovens (CEF)
01/02/2019 17/09/2018 31/08/2019 97 338,82 FSE 82 738,00

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Tâmega e Sousa Marco de Canaveses

POCH-01-5266-FSE-001263
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

INSTITUTO DAS ARTES E DA IMAGEM - 

ENSINO, INVESTIGAÇÃO E FORMAÇÃO 

TECNOLÓGICA LDA

Cursos de Educação e Formação 

de Jovens (CEF)
07/12/2018 13/09/2018 31/08/2020 231 079,85 FSE 196 417,87

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal
Área Metropolitana do 

Porto
Vila Nova de Gaia

POCH-01-5266-FSE-001264
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

ASSOCIAÇÃO TORREJANA DE ENSINO 

PROFISSIONAL

Cursos de Educação e Formação 

de Jovens (CEF)
06/12/2018 14/09/2018 31/08/2019 86 000,10 FSE 73 100,09

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Médio Tejo Torres Novas

POCH-01-5266-FSE-001265
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

ALTERNANCIA-ENSINO E FORMAÇÃO 

PROFISSIONAL CRL

Cursos de Educação e Formação 

de Jovens (CEF)
06/12/2018 17/09/2018 31/08/2020 927 727,01 FSE 788 567,96

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal
Área Metropolitana do 

Porto
Matosinhos

POCH-01-5266-FSE-001266
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

IG - ESCOLA PROFISSIONAL LDA
Cursos de Educação e Formação 

de Jovens (CEF)
11/12/2018 12/09/2018 31/08/2020 156 974,28 FSE 133 428,14

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Beiras e Serra da Estrela Gouveia

POCH-01-5266-FSE-001267
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS 

DE ABAÇÃO

Cursos de Educação e Formação 

de Jovens (CEF)
29/04/2019 01/09/2018 31/08/2020 28 396,00 FSE 24 136,60

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Ave Guimarães

POCH-01-5266-FSE-001268
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

D. SANCHO - ENSINO LDA
Cursos de Educação e Formação 

de Jovens (CEF)
05/12/2018 03/09/2018 31/08/2020 541 674,90 FSE 460 423,67

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal
Área Metropolitana do 

Porto
Vila Nova de Gaia

POCH-01-5266-FSE-001269
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

EPROMAT - ESCOLA PROFISSIONAL DE 

MATOSINHOS LDA

Cursos de Educação e Formação 

de Jovens (CEF)
10/12/2018 17/09/2018 31/08/2019 159 611,65 FSE 135 669,90

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal
Área Metropolitana do 

Porto
Matosinhos
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POCH-01-5266-FSE-001270
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

ESCOLA PROFISSIONAL NOVOS 

HORIZONTES LDA

Cursos de Educação e Formação 

de Jovens (CEF)
07/12/2018 17/09/2018 31/08/2020 141 699,84 FSE 120 444,86

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal
Área Metropolitana do 

Porto
Maia

POCH-01-5266-FSE-001271
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

EPO - CENTRO ESCOLAR E 

EMPRESARIAL DO SUDOESTE 

ALENTEJANO, S.A.

Cursos de Educação e Formação 

de Jovens (CEF)
05/12/2018 12/09/2018 31/08/2020 173 019,91 FSE 147 066,92

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Alentejo Litoral Odemira

POCH-01-5266-FSE-001272
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

EFORE - BEIRAS - EMPRESA FORMAÇÃO 

E ENSINO DE MOIMENTA DA BEIRA LDA

Cursos de Educação e Formação 

de Jovens (CEF)
05/12/2018 18/09/2018 31/08/2020 116 045,55 FSE 98 638,72

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Douro Moimenta da Beira

POCH-01-5266-FSE-001273
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL DE FAFE, 

CABECEIRAS DE BASTO E CELORICO DE 

BASTO

Cursos de Educação e Formação 

de Jovens (CEF)
17/12/2018 17/09/2018 31/08/2020 237 847,19 FSE 202 170,11

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Ave Fafe

POCH-01-5266-FSE-001274
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

CENINTEL - CENTRO DE INTELIGÊNCIA 

FORMATIVA, ENSINO E FORMAÇÃO 

PROFISSIONAL LDA

Cursos de Educação e Formação 

de Jovens (CEF)
05/12/2018 10/09/2018 31/08/2020 166 881,64 FSE 141 849,39

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Oeste Peniche

POCH-01-5266-FSE-001275
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

SOCIEDADE DE ENSINO CENTRAL 

VILAMEANENSE S.A.

Cursos de Educação e Formação 

de Jovens (CEF)
03/12/2018 17/09/2018 31/08/2020 136 753,52 FSE 116 240,49

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Tâmega e Sousa Amarante

POCH-01-5266-FSE-001276
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

EPCE - ESCOLA PROFISSIONAL DE 

COMÉRCIO EXTERNO LDA

Cursos de Educação e Formação 

de Jovens (CEF)
04/12/2018 04/09/2018 31/08/2019 158 895,38 FSE 135 061,07

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal
Área Metropolitana do 

Porto
Porto

POCH-01-5266-FSE-001277
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

TALES-ESTABELECIMENTOS DE ENSINO 

PARTICULAR S.A.

Cursos de Educação e Formação 

de Jovens (CEF)
05/12/2018 14/09/2018 31/08/2020 124 924,44 FSE 106 185,77

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Oeste Arruda dos Vinhos

POCH-01-5266-FSE-001278
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

PRODESO - ENSINO PROFISSIONAL, 

E.M., LDA

Cursos de Educação e Formação 

de Jovens (CEF)
06/12/2018 17/09/2018 31/08/2020 361 303,27 FSE 307 107,78

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Região de Coimbra Coimbra

POCH-01-5266-FSE-001279
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

ESCOLA PROFISSIONAL DE 

AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO 

RURAL DE CISTER/ALCOBAÇA

Cursos de Educação e Formação 

de Jovens (CEF)
01/02/2019 13/09/2018 31/08/2019 110 709,02 FSE 94 102,67

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Oeste Alcobaça

POCH-01-5266-FSE-001280
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

ASDOURO - ASSOCIAÇÃO DE 

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO E 

FORMAÇÃO PROFISSIONAL DO ALTO 

DOURO

Cursos de Educação e Formação 

de Jovens (CEF)
05/12/2018 17/09/2018 31/08/2019 79 829,70 FSE 67 855,25

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Douro São João da Pesqueira

POCH-01-5266-FSE-001281
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

GONDHUMANIS - EDUCAÇÃO E 

FORMAÇÃO LDA

Cursos de Educação e Formação 

de Jovens (CEF)
07/12/2018 27/09/2018 31/08/2020 289 747,70 FSE 246 285,55

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal
Área Metropolitana do 

Porto
Gondomar

POCH-01-5266-FSE-001282
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

PRO SENA - EMPRESA PROMOTORA DE 

SERVIÇOS DE ENSINO S.A.

Cursos de Educação e Formação 

de Jovens (CEF)
08/02/2019 17/09/2018 31/08/2019 51 941,48 FSE 44 150,26

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Beiras e Serra da Estrela Seia

POCH-01-5266-FSE-001283
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AMAR TERRA VERDE, LDA
Cursos de Educação e Formação 

de Jovens (CEF)
07/12/2018 04/09/2018 31/08/2020 246 396,25 FSE 209 436,81

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Cávado Vila Verde

POCH-01-5266-FSE-001284
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL 

DE BARCELOS

Cursos de Educação e Formação 

de Jovens (CEF)
14/01/2019 17/09/2018 31/08/2020 164 208,94 FSE 139 577,60

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Cávado Barcelos

POCH-01-5266-FSE-001285
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

ESCOLA PROFISSIONAL DE 

AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO 

RURAL DE PONTE DE LIMA

Cursos de Educação e Formação 

de Jovens (CEF)
31/01/2019 19/09/2018 31/08/2020 146 894,49 FSE 124 860,32

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Alto Minho Ponte de Lima

POCH-01-5266-FSE-001286
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

ESCOLA PROFISSIONAL DE 

AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO 

RURAL DE CARVALHAIS/MIRANDELA

Cursos de Educação e Formação 

de Jovens (CEF)
31/01/2019 17/09/2018 31/08/2020 208 213,97 FSE 176 981,87

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal
Terras de Trás-os-

Montes
Mirandela

POCH-01-5266-FSE-001287
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

ESCOLA PROFISSIONAL DE FERMIL, 

CELORICO DE BASTO

Cursos de Educação e Formação 

de Jovens (CEF)
11/02/2019 18/09/2018 31/08/2019 79 490,86 FSE 67 567,23

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Tâmega e Sousa Celorico de Basto

POCH-01-5266-FSE-001288
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

ESCOLA PROFISSIONAL DE 

DESENVOLVIMENTO RURAL DE ALTER 

DO CHÃO

Cursos de Educação e Formação 

de Jovens (CEF)
28/02/2019 13/09/2018 31/08/2020 229 032,30 FSE 194 677,46

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Alto Alentejo Alter do Chão

POCH-01-5266-FSE-001289
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

PROFIGAIA - SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO 

E FORMAÇÃO TECNOLÓGICA E 

PROFISSIONAL LDA

Cursos de Educação e Formação 

de Jovens (CEF)
07/12/2018 17/09/2018 31/08/2019 166 660,63 FSE 141 661,54

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal
Área Metropolitana do 

Porto
Vila Nova de Gaia

POCH-01-5266-FSE-001290
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

C.T.N. - COLÉGIO DE TORRES NOVAS, 

LDA

Cursos de Educação e Formação 

de Jovens (CEF)
02/01/2019 06/09/2018 31/08/2020 125 632,85 FSE 106 787,92

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Médio Tejo Torres Novas

POCH-01-5266-FSE-001291
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

ESCOLA PROFISSIONAL INFANTE 

D.HENRIQUE

Cursos de Educação e Formação 

de Jovens (CEF)
04/04/2019 14/09/2018 31/08/2020 155 154,49 FSE 131 881,32

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal
Área Metropolitana do 

Porto
Porto
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POCH-01-5266-FSE-001292
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

COMOIPREL - COOPERATIVA 

MOURENSE DE INTERESSE PÚBLICO DE 

RESPONSABILIDADE LIMITADA

Cursos de Educação e Formação 

de Jovens (CEF)
04/12/2018 14/09/2018 31/08/2020 127 944,74 FSE 108 753,03

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Baixo Alentejo Moura

POCH-01-5266-FSE-001293
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

ESCOLA PROFISSIONAL DE 

AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO 

RURAL DE MARCO DE CANAVESES

Cursos de Educação e Formação 

de Jovens (CEF)
01/02/2019 24/09/2018 31/08/2020 240 942,89 FSE 204 801,46

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Tâmega e Sousa Marco de Canaveses

POCH-01-5266-FSE-001294
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

BEATRIZ RIBEIRO & FILHOS LDA
Cursos de Educação e Formação 

de Jovens (CEF)
07/12/2018 12/09/2018 31/08/2020 151 798,65 FSE 129 028,85

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal
Área Metropolitana do 

Porto
Porto

POCH-01-5266-FSE-001295
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

POMBAL PROF - SOCIEDADE DE 

EDUCAÇÃO E ENSINO PROFISSIONAL, 

S.A.

Cursos de Educação e Formação 

de Jovens (CEF)
05/12/2018 12/09/2018 31/08/2020 311 161,93 FSE 264 487,64

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Região de Leiria Pombal

POCH-01-5266-FSE-001296
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

ESPROMINHO - ESCOLA PROFISSIONAL 

DO MINHO LDA

Cursos de Educação e Formação 

de Jovens (CEF)
05/12/2018 12/09/2018 31/08/2020 430 144,21 FSE 365 622,58

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Cávado Braga

POCH-01-5266-FSE-001297
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

OVAR FORMA - ENSINO E FORMAÇÃO , 

LDA

Cursos de Educação e Formação 

de Jovens (CEF)
07/12/2018 12/09/2018 31/08/2020 160 764,08 FSE 136 649,47

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Região de Aveiro Ovar

POCH-01-5266-FSE-001298
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE 

MANGUALDE

Cursos de Educação e Formação 

de Jovens (CEF)
11/04/2019 17/09/2018 31/08/2020 84 651,32 FSE 71 953,62

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Viseu Dão Lafões Mangualde

POCH-01-5266-FSE-001299
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

SOCIEDADE PROMOTORA DE 

ESTABELECIMENTOS DE ENSINO LDA

Cursos de Educação e Formação 

de Jovens (CEF)
05/12/2018 12/09/2018 31/08/2020 147 581,80 FSE 125 444,53

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal
Área Metropolitana do 

Porto
Espinho

POCH-01-5266-FSE-001300
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

COOPTÉCNICA - GUSTAVE EIFFEL, 

COOPERATIVA DE ENSINO E 

FORMAÇÃO TÉCNICO PROFISSIONAL 

CRL

Cursos de Educação e Formação 

de Jovens (CEF)
21/01/2020 10/09/2018 31/08/2020 463 928,74 FSE 394 339,43

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Oeste Arruda dos Vinhos

POCH-01-5266-FSE-001301
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

ESCOLA PROFISSIONAL DE 

DESENVOLVIMENTO RURAL DE 

ABRANTES

Cursos de Educação e Formação 

de Jovens (CEF)
31/01/2019 17/09/2018 31/08/2020 305 853,61 FSE 259 975,57

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Médio Tejo Abrantes

POCH-01-5266-FSE-001302
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

INSTICOOP - INSTITUTO 

INTERNACIONAL COOPERATIVO DE 

FORMAÇÃO PROFISSIONAL, CRL

Cursos de Educação e Formação 

de Jovens (CEF)
15/07/2019 18/09/2018 31/08/2019 74 614,76 FSE 63 422,55

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Tâmega e Sousa Amarante

POCH-01-5266-FSE-001303
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

ESCOLA PROFISSIONAL AGRICOLA 

CONDE DE S. BENTO

Cursos de Educação e Formação 

de Jovens (CEF)
07/02/2019 14/09/2018 31/08/2019 117 842,12 FSE 100 165,80

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal
Área Metropolitana do 

Porto
Santo Tirso

POCH-01-5266-FSE-001305
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE 

PEDROUÇOS

Cursos de Educação e Formação 

de Jovens (CEF)
12/04/2019 17/09/2018 31/08/2020 46 975,40 FSE 39 929,09

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal
Área Metropolitana do 

Porto
Maia

POCH-01-5266-FSE-001306
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE 

RESENDE

Cursos de Educação e Formação 

de Jovens (CEF)
12/04/2019 17/09/2018 31/08/2019 39 728,87 FSE 33 769,54

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Tâmega e Sousa Resende

POCH-01-5266-FSE-001307
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE 

ARGANIL

Cursos de Educação e Formação 

de Jovens (CEF)
11/04/2019 17/09/2018 31/08/2019 36 066,65 FSE 30 656,65

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Região de Coimbra Arganil

POCH-01-5266-FSE-001308
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE 

ALJUSTREL

Cursos de Educação e Formação 

de Jovens (CEF)
23/04/2019 17/09/2018 31/08/2019 36 848,40 FSE 31 321,14

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Baixo Alentejo Aljustrel

POCH-01-5266-FSE-001309
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE 

MOIMENTA DA BEIRA

Cursos de Educação e Formação 

de Jovens (CEF)
12/04/2019 16/09/2018 31/08/2019 36 572,50 FSE 31 086,63

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Douro Moimenta da Beira

POCH-01-5266-FSE-001310
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

ESCOLA SECUNDÁRIA ADOLFO 

PORTELA, ÁGUEDA

Cursos de Educação e Formação 

de Jovens (CEF)
08/05/2019 14/09/2018 31/08/2019 54 407,03 FSE 46 245,98

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Região de Aveiro Águeda

POCH-01-5266-FSE-001311
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DO 

FUNDÃO

Cursos de Educação e Formação 

de Jovens (CEF)
23/04/2019 14/09/2018 31/07/2019 33 773,20 FSE 28 707,22

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Beiras e Serra da Estrela Fundão

POCH-01-5266-FSE-001312
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS 

ESTE DE LOUSADA

Cursos de Educação e Formação 

de Jovens (CEF)
04/04/2019 17/09/2018 31/08/2020 97 923,05 FSE 83 234,59

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Tâmega e Sousa Lousada

POCH-01-5266-FSE-001313
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS 

DR.MÁRIO FONSECA, LOUSADA

Cursos de Educação e Formação 

de Jovens (CEF)
04/04/2019 17/09/2018 31/08/2020 108 552,04 FSE 92 269,23

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Tâmega e Sousa Lousada

POCH-01-5266-FSE-001314
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE SEVER 

DO VOUGA

Cursos de Educação e Formação 

de Jovens (CEF)
11/04/2019 17/09/2018 31/08/2019 9 200,48 FSE 7 820,41

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Região de Aveiro Sever do Vouga
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POCH-01-5266-FSE-001315
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE 

MOURE E RIBEIRA DO NEIVA

Cursos de Educação e Formação 

de Jovens (CEF)
12/04/2019 18/09/2018 31/08/2020 54 526,10 FSE 46 347,19

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Cávado Vila Verde

POCH-01-5266-FSE-001316
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE 

ÁGUEDA SUL

Cursos de Educação e Formação 

de Jovens (CEF)
04/04/2019 14/09/2018 31/08/2019 58 986,54 FSE 50 138,56

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Região de Aveiro Águeda

POCH-01-5266-FSE-001317
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO VERTICAL DE 

REDONDO

Cursos de Educação e Formação 

de Jovens (CEF)
04/04/2019 17/09/2018 31/08/2020 94 146,49 FSE 80 024,52

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Alentejo Central Redondo

POCH-01-5266-FSE-001319
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE VILA 

VIÇOSA

Cursos de Educação e Formação 

de Jovens (CEF)
04/04/2019 12/09/2018 31/08/2020 94 134,88 FSE 80 014,65

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Alentejo Central Vila Viçosa

POCH-01-5266-FSE-001320
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE TÁBUA
Cursos de Educação e Formação 

de Jovens (CEF)
27/05/2019 17/09/2018 31/08/2020 93 703,40 FSE 79 647,89

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Região de Coimbra Tábua

POCH-01-5266-FSE-001321
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS IRMÃOS 

PASSOS

Cursos de Educação e Formação 

de Jovens (CEF)
24/04/2019 13/09/2018 31/08/2020 33 407,35 FSE 28 396,25

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal
Área Metropolitana do 

Porto
Matosinhos

POCH-01-5266-FSE-001322
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS JOSÉ 

RÉGIO, PORTALEGRE

Cursos de Educação e Formação 

de Jovens (CEF)
08/05/2019 17/09/2018 31/08/2020 101 967,11 FSE 86 672,04

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Alto Alentejo Portalegre

POCH-01-5266-FSE-001323
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE 

FRAZÃO

Cursos de Educação e Formação 

de Jovens (CEF)
14/06/2019 14/09/2018 31/08/2020 39 503,17 FSE 33 577,69

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Tâmega e Sousa Paços de Ferreira

POCH-01-5266-FSE-001324
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE 

REGUENGOS DE MONSARAZ

Cursos de Educação e Formação 

de Jovens (CEF)
12/04/2019 17/09/2018 31/08/2020 92 843,19 FSE 78 916,71

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Alentejo Central Reguengos de Monsaraz

POCH-01-5266-FSE-001325
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS 

MURALHAS DO MINHO

Cursos de Educação e Formação 

de Jovens (CEF)
02/05/2019 17/09/2018 31/08/2019 44 227,55 FSE 37 593,42

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Alto Minho Valença

POCH-01-5266-FSE-001326
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS 

Nº2 DE ELVAS

Cursos de Educação e Formação 

de Jovens (CEF)
12/04/2019 03/09/2018 31/08/2020 59 411,48 FSE 50 499,76

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Alto Alentejo Elvas

POCH-01-5266-FSE-001327
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS 

DE ÁGUAS SANTAS

Cursos de Educação e Formação 

de Jovens (CEF)
12/04/2019 17/09/2018 31/08/2020 76 771,41 FSE 65 255,70

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal
Área Metropolitana do 

Porto
Maia

POCH-01-5266-FSE-001328
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE 

GOUVEIA

Cursos de Educação e Formação 

de Jovens (CEF)
11/04/2019 14/09/2018 31/07/2019 26 551,81 FSE 22 569,04

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Beiras e Serra da Estrela Gouveia

POCH-01-5266-FSE-001329
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE 

PENALVA DO CASTELO

Cursos de Educação e Formação 

de Jovens (CEF)
02/05/2019 14/09/2018 31/08/2019 59 138,45 FSE 50 267,68

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Viseu Dão Lafões Penalva do Castelo

POCH-01-5266-FSE-001330
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE SEIA
Cursos de Educação e Formação 

de Jovens (CEF)
11/04/2019 12/09/2018 31/08/2020 65 759,72 FSE 55 895,76

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Beiras e Serra da Estrela Seia

POCH-01-5266-FSE-001331
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO VERTICAL DE CANELAS
Cursos de Educação e Formação 

de Jovens (CEF)
04/04/2019 17/09/2018 31/08/2020 139 828,78 FSE 118 854,46

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal
Área Metropolitana do 

Porto
Vila Nova de Gaia

POCH-01-5266-FSE-001332
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE 

MOGADOURO

Cursos de Educação e Formação 

de Jovens (CEF)
12/04/2019 17/09/2018 31/08/2020 49 942,82 FSE 42 451,40

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal
Terras de Trás-os-

Montes
Mogadouro

POCH-01-5266-FSE-001333
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE 

OLIVEIRA DO HOSPITAL

Cursos de Educação e Formação 

de Jovens (CEF)
02/05/2019 12/09/2018 31/08/2020 94 341,71 FSE 80 190,45

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Região de Coimbra Oliveira do Hospital

POCH-01-5266-FSE-001334
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS 

MARCELINO MESQUITA DO CARTAXO

Cursos de Educação e Formação 

de Jovens (CEF)
04/04/2019 14/09/2018 31/08/2020 116 511,29 FSE 99 034,60

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Lezíria do Tejo Cartaxo

POCH-01-5266-FSE-001335
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO VIEIRA DE ARAÚJO
Cursos de Educação e Formação 

de Jovens (CEF)
11/04/2019 17/09/2018 31/08/2020 37 838,33 FSE 32 162,58

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Ave Vieira do Minho

POCH-01-5266-FSE-001336
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE 

ANADIA

Cursos de Educação e Formação 

de Jovens (CEF)
12/04/2019 14/09/2018 31/08/2020 83 104,17 FSE 70 638,54

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Região de Aveiro Anadia

POCH-01-5266-FSE-001337
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE 

VALPAÇOS

Cursos de Educação e Formação 

de Jovens (CEF)
11/04/2019 17/09/2018 31/08/2020 61 590,15 FSE 52 351,63

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Alto Tâmega Valpaços
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POCH-01-5266-FSE-001338
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS Nº 2 DE 

BEJA

Cursos de Educação e Formação 

de Jovens (CEF)
04/04/2019 17/09/2018 31/08/2020 96 007,04 FSE 81 605,98

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Baixo Alentejo Beja

POCH-01-5266-FSE-001339
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

ESCOLA SECUNDARIA DE CAMPOS 

MELO

Cursos de Educação e Formação 

de Jovens (CEF)
11/04/2019 17/09/2018 31/08/2020 17 282,51 FSE 14 690,13

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Beiras e Serra da Estrela Covilhã

POCH-01-5266-FSE-001340
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE 

CORONADO E CASTRO, TROFA

Cursos de Educação e Formação 

de Jovens (CEF)
23/04/2019 14/09/2018 31/08/2020 46 849,10 FSE 39 821,74

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal
Área Metropolitana do 

Porto
Trofa

POCH-01-5266-FSE-001341
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE VAGOS
Cursos de Educação e Formação 

de Jovens (CEF)
11/04/2019 17/09/2018 31/08/2019 20 706,15 FSE 17 600,23

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Região de Aveiro Vagos

POCH-01-5266-FSE-001342
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE 

AMARES

Cursos de Educação e Formação 

de Jovens (CEF)
11/04/2019 17/09/2018 31/08/2020 82 937,16 FSE 70 496,59

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Cávado Amares

POCH-01-5266-FSE-001343
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE VILA POUCA DE 

AGUIAR - ZONA SUL

Cursos de Educação e Formação 

de Jovens (CEF)
04/04/2019 17/09/2018 31/08/2019 26 505,41 FSE 22 529,60

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Alto Tâmega Vila Pouca de Aguiar

POCH-01-5266-FSE-001344
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS D. 

SANCHO II, ALIJÓ

Cursos de Educação e Formação 

de Jovens (CEF)
04/04/2019 17/09/2018 31/08/2020 61 067,26 FSE 51 907,17

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Douro Alijó

POCH-01-5266-FSE-001345
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE 

ALCÁCER DO SAL

Cursos de Educação e Formação 

de Jovens (CEF)
04/04/2019 18/09/2018 31/07/2020 42 495,71 FSE 36 121,35

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Alentejo Litoral Alcácer do Sal

POCH-01-5266-FSE-001346
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DA LIXA, 

FELGUEIRAS

Cursos de Educação e Formação 

de Jovens (CEF)
12/04/2019 17/09/2018 31/08/2019 51 930,48 FSE 44 140,91

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Tâmega e Sousa Felgueiras

POCH-01-5266-FSE-001347
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE PONTE 

DE SÔR

Cursos de Educação e Formação 

de Jovens (CEF)
23/04/2019 17/09/2018 31/08/2020 47 405,52 FSE 40 294,69

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Alto Alentejo Ponte de Sor

POCH-01-5266-FSE-001348
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE 

BENAVENTE

Cursos de Educação e Formação 

de Jovens (CEF)
12/04/2019 17/09/2018 31/08/2020 101 951,99 FSE 86 659,19

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Lezíria do Tejo Benavente

POCH-01-5266-FSE-001349
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE 

CARREGAL DO SAL

Cursos de Educação e Formação 

de Jovens (CEF)
04/04/2019 17/09/2018 31/08/2020 63 220,09 FSE 53 737,08

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Viseu Dão Lafões Carregal do Sal

POCH-01-5266-FSE-001350
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DO 

CADAVAL

Cursos de Educação e Formação 

de Jovens (CEF)
11/04/2019 17/09/2018 31/08/2020 52 141,52 FSE 44 320,29

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Oeste Cadaval

POCH-01-5266-FSE-001351
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE IDÃES
Cursos de Educação e Formação 

de Jovens (CEF)
23/04/2019 17/09/2018 31/08/2020 98 172,48 FSE 83 446,61

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Tâmega e Sousa Felgueiras

POCH-01-5266-FSE-001352
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE 

FIGUEIRA DE CASTELO RODRIGO

Cursos de Educação e Formação 

de Jovens (CEF)
11/04/2019 17/09/2018 31/08/2020 74 971,58 FSE 63 725,84

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Beiras e Serra da Estrela Figueira de Castelo Rodrigo

POCH-01-5266-FSE-001353
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE CISTER
Cursos de Educação e Formação 

de Jovens (CEF)
24/04/2019 17/09/2018 31/08/2019 38 949,49 FSE 33 107,07

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Oeste Alcobaça

POCH-01-5266-FSE-001354
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS Nº 3 DE 

ELVAS

Cursos de Educação e Formação 

de Jovens (CEF)
11/04/2019 14/09/2018 30/08/2019 17 872,44 FSE 15 191,57

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Alto Alentejo Elvas

POCH-01-5266-FSE-001355
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE 

MIRANDELA

Cursos de Educação e Formação 

de Jovens (CEF)
12/04/2019 17/09/2018 31/08/2019 35 587,69 FSE 30 249,54

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal
Terras de Trás-os-

Montes
Mirandela

POCH-01-5266-FSE-001356
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE 

MÉRTOLA

Cursos de Educação e Formação 

de Jovens (CEF)
24/04/2019 01/09/2018 31/08/2020 18 530,40 FSE 15 750,84

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Baixo Alentejo Mértola

POCH-01-5266-FSE-001357
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS MIGUEL 

TORGA, SABROSA

Cursos de Educação e Formação 

de Jovens (CEF)
23/04/2019 14/09/2018 31/08/2019 43 238,36 FSE 36 752,61

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Douro Sabrosa

POCH-01-5266-FSE-001359
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS FREI 

HEITOR PINTO

Cursos de Educação e Formação 

de Jovens (CEF)
23/04/2019 14/09/2018 31/08/2020 7 532,27 FSE 6 402,43

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Beiras e Serra da Estrela Covilhã

POCH-01-5266-FSE-001360
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE 

MIRANDA DO CORVO

Cursos de Educação e Formação 

de Jovens (CEF)
02/05/2019 17/09/2018 31/08/2020 20 739,04 FSE 17 628,18

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Região de Coimbra Miranda do Corvo
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POCH-01-5266-FSE-001361
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS 

VALLIS LONGUS

Cursos de Educação e Formação 

de Jovens (CEF)
12/04/2019 14/09/2018 31/08/2019 15 471,81 FSE 13 151,04

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal
Área Metropolitana do 

Porto
Valongo

POCH-01-5266-FSE-001362
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS INFANTE 

D. HENRIQUE, PORTO

Cursos de Educação e Formação 

de Jovens (CEF)
08/05/2019 17/09/2018 31/08/2020 58 780,00 FSE 49 963,00

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal
Área Metropolitana do 

Porto
Porto

POCH-01-5266-FSE-001363
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS AVER-O-

MAR

Cursos de Educação e Formação 

de Jovens (CEF)
12/04/2019 17/09/2018 31/08/2020 55 104,01 FSE 46 838,41

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal
Área Metropolitana do 

Porto
Póvoa de Varzim

POCH-01-5266-FSE-001364
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

ESCOLA SECUNDÁRIA COM 3º CICLO DO 

ENSINO BÁSICO JOSÉ RÉGIO, VILA DO 

CONDE

Cursos de Educação e Formação 

de Jovens (CEF)
11/04/2019 17/09/2018 31/08/2019 46 313,62 FSE 39 366,58

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal
Área Metropolitana do 

Porto
Vila do Conde

POCH-01-5266-FSE-001365
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE 

ALBERGARIA-A-VELHA

Cursos de Educação e Formação 

de Jovens (CEF)
12/04/2019 17/09/2018 31/08/2020 52 825,84 FSE 44 901,96

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Região de Aveiro Albergaria-a-Velha

POCH-01-5266-FSE-001366
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS 

DE CAMPO

Cursos de Educação e Formação 

de Jovens (CEF)
23/04/2019 17/09/2018 31/08/2019 19 275,00 FSE 16 383,75

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal
Área Metropolitana do 

Porto
Valongo

POCH-01-5266-FSE-001367
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS VERDE 

HORIZONTE

Cursos de Educação e Formação 

de Jovens (CEF)
12/04/2019 14/09/2018 31/08/2020 62 213,54 FSE 52 881,51

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Médio Tejo Mação

POCH-01-5266-FSE-001368
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS Nº 1 DE 

BEJA

Cursos de Educação e Formação 

de Jovens (CEF)
04/04/2019 12/09/2018 31/08/2020 114 787,11 FSE 97 569,04

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Baixo Alentejo Beja

POCH-01-5266-FSE-001369
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO VERTICAL DE MACEDO 

DE CAVALEIROS

Cursos de Educação e Formação 

de Jovens (CEF)
23/04/2019 17/09/2018 31/08/2019 34 555,15 FSE 29 371,88

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal
Terras de Trás-os-

Montes
Macedo de Cavaleiros

POCH-01-5266-FSE-001370
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS LATINO 

COELHO, LAMEGO

Cursos de Educação e Formação 

de Jovens (CEF)
24/04/2019 17/09/2018 31/08/2019 75 128,87 FSE 63 859,54

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Douro Lamego

POCH-01-5266-FSE-001371
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS VALE 

AVEIRAS

Cursos de Educação e Formação 

de Jovens (CEF)
12/04/2019 14/09/2018 31/08/2020 99 409,46 FSE 84 498,04

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Lezíria do Tejo Azambuja

POCH-01-5266-FSE-001372
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

ESCOLA SECUNDARIA DE VIRIATO,VISEU
Cursos de Educação e Formação 

de Jovens (CEF)
23/04/2019 17/09/2018 31/08/2019 15 369,74 FSE 13 064,28

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Viseu Dão Lafões Viseu

POCH-01-5266-FSE-001373
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DA LOUSÃ
Cursos de Educação e Formação 

de Jovens (CEF)
10/02/2020 17/09/2018 31/07/2020 55 243,54 FSE 46 957,01

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Região de Coimbra Lousã

POCH-01-5266-FSE-001374
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS ANTÓNIO 

SÉRGIO

Cursos de Educação e Formação 

de Jovens (CEF)
11/04/2019 18/09/2018 31/08/2020 50 111,41 FSE 42 594,70

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal
Área Metropolitana do 

Porto
Vila Nova de Gaia

POCH-01-5266-FSE-001375
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS 

LEONARDO COIMBRA FILHO

Cursos de Educação e Formação 

de Jovens (CEF)
04/04/2019 17/09/2018 31/08/2020 75 652,29 FSE 64 304,45

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal
Área Metropolitana do 

Porto
Porto

POCH-01-5266-FSE-001376
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE 

MARRAZES

Cursos de Educação e Formação 

de Jovens (CEF)
24/04/2019 14/09/2018 31/08/2020 42 502,00 FSE 36 126,70

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Região de Leiria Leiria

POCH-01-5266-FSE-001377
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS VALE DE 

S. TORCATO

Cursos de Educação e Formação 

de Jovens (CEF)
11/04/2019 17/09/2018 31/08/2020 71 563,34 FSE 60 828,84

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Ave Guimarães

POCH-01-5266-FSE-001378
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE 

CELORICO DE BASTO

Cursos de Educação e Formação 

de Jovens (CEF)
02/05/2019 17/09/2018 31/08/2020 81 226,78 FSE 69 042,76

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Tâmega e Sousa Celorico de Basto

POCH-01-5266-FSE-001379
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS 

DE ÍNFIAS

Cursos de Educação e Formação 

de Jovens (CEF)
02/05/2019 17/09/2018 31/08/2020 72 652,04 FSE 61 754,23

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Ave Vizela

POCH-01-5266-FSE-001380
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DR. 

CORREIA MATEUS

Cursos de Educação e Formação 

de Jovens (CEF)
29/08/2019 14/09/2018 31/07/2019 14 003,10 FSE 11 902,64

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Região de Leiria Leiria

POCH-01-5266-FSE-001381
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE 

ERMESINDE, VALONGO

Cursos de Educação e Formação 

de Jovens (CEF)
23/04/2019 17/09/2018 31/08/2019 19 796,44 FSE 16 826,97

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal
Área Metropolitana do 

Porto
Valongo

POCH-01-5266-FSE-001382
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS AMATO 

LUSITANO

Cursos de Educação e Formação 

de Jovens (CEF)
11/04/2019 17/09/2018 31/08/2020 52 411,65 FSE 44 549,90

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Beira Baixa Castelo Branco
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POCH-01-5266-FSE-001383
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE 

LOUREIRO, ALUMIEIRA

Cursos de Educação e Formação 

de Jovens (CEF)
12/04/2019 17/09/2018 31/08/2020 59 411,72 FSE 50 499,96

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal
Área Metropolitana do 

Porto
Oliveira de Azeméis

POCH-01-5266-FSE-001384
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS ANDRÉ DE 

GOUVEIA, ÉVORA

Cursos de Educação e Formação 

de Jovens (CEF)
04/04/2019 14/09/2018 31/08/2020 77 294,87 FSE 65 700,64

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Alentejo Central Évora

POCH-01-5266-FSE-001385
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DANIEL 

FARIA, BALTAR, PAREDES

Cursos de Educação e Formação 

de Jovens (CEF)
12/04/2019 14/09/2018 31/08/2020 63 213,83 FSE 53 731,76

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal
Área Metropolitana do 

Porto
Paredes

POCH-01-5266-FSE-001386
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE SANTO 

ANDRÉ, SANTIAGO DO CACÉM

Cursos de Educação e Formação 

de Jovens (CEF)
24/04/2019 12/09/2018 31/08/2020 45 790,14 FSE 38 921,62

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Alentejo Litoral Santiago do Cacém

POCH-01-5266-FSE-001387
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS MANUEL 

FERREIRA PATRÍCIO, ÉVORA

Cursos de Educação e Formação 

de Jovens (CEF)
04/04/2019 17/09/2018 31/08/2020 82 171,58 FSE 69 845,84

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Alentejo Central Évora

POCH-01-5266-FSE-001388
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

ESCOLA SECUNDÁRIA DO PROFESSOR 

DOUTOR FLÁVIO F. PINTO RESENDE, 

CINFÃES

Cursos de Educação e Formação 

de Jovens (CEF)
12/04/2019 17/09/2018 31/08/2019 48 089,32 FSE 40 875,92

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Tâmega e Sousa Cinfães

POCH-01-5266-FSE-001389
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE BÚZIO
Cursos de Educação e Formação 

de Jovens (CEF)
11/04/2019 17/09/2018 31/08/2020 45 758,67 FSE 38 894,87

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal
Área Metropolitana do 

Porto
Vale de Cambra

POCH-01-5266-FSE-001390
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE SÃO 

PEDRO DO SUL

Cursos de Educação e Formação 

de Jovens (CEF)
11/04/2019 17/09/2018 31/08/2020 40 172,33 FSE 34 146,48

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Viseu Dão Lafões São Pedro do Sul

POCH-01-5266-FSE-001391
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS 

HENRIQUE SOMMER, MACEIRA, LEIIA

Cursos de Educação e Formação 

de Jovens (CEF)
02/05/2019 17/09/2018 31/08/2020 92 334,66 FSE 78 484,46

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Região de Leiria Leiria

POCH-01-5266-FSE-001392
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE VIEIRA 

DE LEIRIA

Cursos de Educação e Formação 

de Jovens (CEF)
04/04/2019 17/09/2018 31/08/2020 82 622,62 FSE 70 229,23

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Região de Leiria Marinha Grande

POCH-01-5266-FSE-001393
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE 

VALONGO

Cursos de Educação e Formação 

de Jovens (CEF)
11/04/2019 17/09/2018 31/08/2020 105 819,16 FSE 89 946,29

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal
Área Metropolitana do 

Porto
Valongo

POCH-01-5266-FSE-001394
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS SOARES 

BASTO

Cursos de Educação e Formação 

de Jovens (CEF)
23/04/2019 14/09/2018 31/08/2020 52 919,69 FSE 44 981,74

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal
Área Metropolitana do 

Porto
Oliveira de Azeméis

POCH-01-5266-FSE-001395
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE 

SALVATERRA DE MAGOS

Cursos de Educação e Formação 

de Jovens (CEF)
11/04/2019 17/09/2018 31/08/2020 45 540,88 FSE 38 709,75

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Lezíria do Tejo Salvaterra de Magos

POCH-01-5266-FSE-001396
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE OVAR 

SUL

Cursos de Educação e Formação 

de Jovens (CEF)
04/04/2019 14/09/2018 31/08/2020 66 754,84 FSE 56 741,61

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Região de Aveiro Ovar

POCH-01-5266-FSE-001397
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DA 

MADALENA

Cursos de Educação e Formação 

de Jovens (CEF)
05/02/2020 17/09/2018 31/08/2020 81 287,96 FSE 69 094,77

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal
Área Metropolitana do 

Porto
Vila Nova de Gaia

POCH-01-5266-FSE-001398
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

ESCOLA DO 1º, 2º E 3º CICLOS DO 

ENSINO BÁSICO DE PEDOME

Cursos de Educação e Formação 

de Jovens (CEF)
23/04/2019 17/09/2018 30/08/2020 38 043,96 FSE 32 337,37

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Ave Vila Nova de Famalicão

POCH-01-5266-FSE-001399
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DO CERCO 

DO PORTO, PORTO

Cursos de Educação e Formação 

de Jovens (CEF)
04/04/2019 17/09/2018 31/08/2020 174 923,78 FSE 148 685,21

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal
Área Metropolitana do 

Porto
Porto

POCH-01-5266-FSE-001400
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO ESCOLAS DE PADRE 

BENJAMIM SALGADO, VILA NOVA DE 

FAMALICÃO

Cursos de Educação e Formação 

de Jovens (CEF)
23/04/2019 17/09/2018 31/08/2019 52 198,08 FSE 44 368,37

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Ave Vila Nova de Famalicão

POCH-01-5266-FSE-001402
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DR. 

MACHADO DE MATOS, FELGUEIRAS

Cursos de Educação e Formação 

de Jovens (CEF)
12/04/2019 14/09/2018 31/08/2020 78 779,35 FSE 66 962,45

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Tâmega e Sousa Felgueiras

POCH-01-5266-FSE-001403
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DA TROFA
Cursos de Educação e Formação 

de Jovens (CEF)
23/04/2019 19/09/2018 31/08/2020 24 933,55 FSE 21 193,52

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal
Área Metropolitana do 

Porto
Trofa

POCH-01-5266-FSE-001404
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE GAIA 

NASCENTE, VILA NOVA DE GAIA

Cursos de Educação e Formação 

de Jovens (CEF)
04/04/2019 14/09/2018 31/08/2020 129 815,07 FSE 110 342,81

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal
Área Metropolitana do 

Porto
Vila Nova de Gaia

POCH-01-5266-FSE-001405
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS GENERAL 

SERPA PINTO, CINFÃES

Cursos de Educação e Formação 

de Jovens (CEF)
12/04/2019 03/09/2018 31/08/2020 19 821,00 FSE 16 847,85

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Tâmega e Sousa Cinfães
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POCH-01-5266-FSE-001406
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DO 

CARREGADO

Cursos de Educação e Formação 

de Jovens (CEF)
23/04/2019 17/09/2018 31/08/2020 44 981,06 FSE 38 233,90

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Oeste Alenquer

POCH-01-5266-FSE-001407
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO VERTICAL DE PORTEL
Cursos de Educação e Formação 

de Jovens (CEF)
29/04/2019 17/09/2018 31/08/2020 58 172,81 FSE 49 446,89

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Alentejo Central Portel

POCH-01-5266-FSE-001409
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS 

ALEXANDRE HERCULANO

Cursos de Educação e Formação 

de Jovens (CEF)
24/04/2019 17/09/2018 31/08/2020 56 909,11 FSE 48 372,74

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Lezíria do Tejo Santarém

POCH-01-5266-FSE-001410
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DR.JOÃO 

DE ARAÚJO CORREIA

Cursos de Educação e Formação 

de Jovens (CEF)
24/04/2019 14/09/2018 31/08/2019 11 909,24 FSE 10 122,85

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Douro Peso da Régua

POCH-01-5266-FSE-001411
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE NISA
Cursos de Educação e Formação 

de Jovens (CEF)
04/04/2019 17/09/2018 31/08/2020 64 565,19 FSE 54 880,41

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Alto Alentejo Nisa

POCH-01-5266-FSE-001412
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE 

CARVALHOS, VILA NOVA DE GAIA

Cursos de Educação e Formação 

de Jovens (CEF)
04/04/2019 17/09/2018 31/08/2020 98 059,47 FSE 83 350,55

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal
Área Metropolitana do 

Porto
Vila Nova de Gaia

POCH-01-5266-FSE-001413
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS 

VILA D'ESTE

Cursos de Educação e Formação 

de Jovens (CEF)
23/04/2019 01/10/2018 31/08/2020 43 386,08 FSE 36 878,17

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal
Área Metropolitana do 

Porto
Vila Nova de Gaia

POCH-01-5266-FSE-001414
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

EBA - FORMAÇÃO PROFISSIONAL, 

LIMITADA

Cursos de Educação e Formação 

de Jovens (CEF)
28/11/2019 13/09/2019 31/08/2021 100 895,27 FSE 85 760,98

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Região de Coimbra Penacova

POCH-01-5266-FSE-001415
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

ETEPA - ESCOLA TECNOLÓGICA E 

PROFISSIONAL ALBICASTRENSE, 

SOCIEDADE UNIPESSOAL LDA

Cursos de Educação e Formação 

de Jovens (CEF)
28/11/2019 02/09/2019 31/08/2021 137 294,75 FSE 116 700,54

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Beira Baixa Castelo Branco

POCH-01-5266-FSE-001416
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

COLÉGIO D. DUARTE - ENSINO LDA
Cursos de Educação e Formação 

de Jovens (CEF)
28/11/2019 16/09/2019 31/08/2021 300 663,07 FSE 255 563,61

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal
Área Metropolitana do 

Porto
Gondomar

POCH-01-5266-FSE-001417
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

ASSOCIAÇÃO PARA O ENSINO BENTO 

DE JESUS CARAÇA

Cursos de Educação e Formação 

de Jovens (CEF)
28/11/2019 11/09/2019 31/08/2021 150 244,68 FSE 127 707,98

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Ave Guimarães

POCH-01-5266-FSE-001418
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

NERVIR - ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL
Cursos de Educação e Formação 

de Jovens (CEF)
28/11/2019 10/09/2019 31/08/2020 79 134,73 FSE 67 264,52

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Douro Vila Real

POCH-01-5266-FSE-001419
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

ESCOLA PROFISSIONAL DE VILA DO 

CONDE, UNIPESSOAL LDA

Cursos de Educação e Formação 

de Jovens (CEF)
28/11/2019 17/09/2019 31/08/2021 164 032,11 FSE 139 427,29

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal
Área Metropolitana do 

Porto
Vila do Conde

POCH-01-5266-FSE-001420
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

ACADEMIA JOSE MOREIRA DA SILVA-

COOPERATIVA DE ESTUDOS DE 

ECONOMIA SOCIAL CRL

Cursos de Educação e Formação 

de Jovens (CEF)
28/11/2019 09/09/2019 31/08/2020 75 667,17 FSE 64 317,09

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal
Área Metropolitana do 

Porto
Porto

POCH-01-5266-FSE-001421
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

CENTRO DE EDUCAÇÃO INTEGRAL S.A.
Cursos de Educação e Formação 

de Jovens (CEF)
28/11/2019 02/09/2019 31/08/2020 78 119,59 FSE 66 401,65

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal
Área Metropolitana do 

Porto
São João da Madeira

POCH-01-5266-FSE-001422
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

TALES-ESTABELECIMENTOS DE ENSINO 

PARTICULAR S.A.

Cursos de Educação e Formação 

de Jovens (CEF)
17/12/2019 13/09/2019 31/08/2021 137 593,99 FSE 116 954,89

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Oeste Arruda dos Vinhos

POCH-01-5266-FSE-001423
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

CEPROF - CENTROS ESCOLARES DE 

ENSINO PROFISSIONAL LDA

Cursos de Educação e Formação 

de Jovens (CEF)
28/11/2019 12/09/2019 31/08/2021 224 367,28 FSE 190 712,19

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal
Área Metropolitana do 

Porto
Espinho

POCH-01-5266-FSE-001424
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

EXTERNATO DOM FUAS ROUPINHO LDA
Cursos de Educação e Formação 

de Jovens (CEF)
28/11/2019 02/09/2019 31/08/2021 153 696,68 FSE 130 642,18

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Oeste Nazaré

POCH-01-5266-FSE-001425
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

COOPETAPE - COOPERATIVA DE ENSINO 

CRL

Cursos de Educação e Formação 

de Jovens (CEF)
28/11/2019 13/09/2019 31/08/2021 215 028,50 FSE 182 774,23

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Alto Minho Viana do Castelo

POCH-01-5266-FSE-001426
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

D.E.F.P. - DESENVOLVIMENTO, ENSINO 

E FORMAÇÃO PROFISSIONAL LDA

Cursos de Educação e Formação 

de Jovens (CEF)
28/11/2019 12/09/2019 31/08/2020 78 442,27 FSE 66 675,93

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal
Terras de Trás-os-

Montes
Bragança

POCH-01-5266-FSE-001427
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

ASSOCIAÇÃO PARA A VALORIZAÇÃO 

AGRARIA-AVA

Cursos de Educação e Formação 

de Jovens (CEF)
28/11/2019 16/09/2019 31/08/2021 220 798,98 FSE 187 679,13

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Oeste Torres Vedras

POCH-01-5266-FSE-001428
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

COOPERATIVA DE ENSINO DE VILA 

NOVA FAMALICÃO, C.R.L.

Cursos de Educação e Formação 

de Jovens (CEF)
28/11/2019 12/09/2019 31/08/2021 372 232,54 FSE 316 397,66

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Ave Vila Nova de Famalicão
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POCH-01-5266-FSE-001429
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

ESCOLA PROFISSIONAL DE 

AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO 

RURAL DE VAGOS

Cursos de Educação e Formação 

de Jovens (CEF)
17/12/2019 13/09/2019 31/08/2021 136 118,66 FSE 115 700,86

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Região de Aveiro Vagos

POCH-01-5266-FSE-001430
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

OVAR FORMA - ENSINO E FORMAÇÃO , 

LDA

Cursos de Educação e Formação 

de Jovens (CEF)
28/11/2019 12/09/2019 31/08/2021 150 041,88 FSE 127 535,60

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Região de Aveiro Ovar

POCH-01-5266-FSE-001431
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

PROFIVAL - ENSINO E FORMAÇÃO 

PROFISSIONAL LDA

Cursos de Educação e Formação 

de Jovens (CEF)
28/11/2019 02/09/2019 31/08/2021 131 491,85 FSE 111 768,07

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal
Área Metropolitana do 

Porto
Valongo

POCH-01-5266-FSE-001432
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

CENINTEL - CENTRO DE INTELIGÊNCIA 

FORMATIVA, ENSINO E FORMAÇÃO 

PROFISSIONAL LDA

Cursos de Educação e Formação 

de Jovens (CEF)
07/01/2020 09/09/2019 31/08/2021 152 458,31 FSE 129 589,56

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Oeste Peniche

POCH-01-5266-FSE-001433
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AMAR TERRA VERDE, LDA
Cursos de Educação e Formação 

de Jovens (CEF)
28/11/2019 02/09/2019 31/08/2021 231 490,41 FSE 196 766,85

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Cávado Vila Verde

POCH-01-5266-FSE-001434
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

ETPR - ESCOLA TÉCNICA E 

PROFISSIONAL DO RIBATEJO, S.A.

Cursos de Educação e Formação 

de Jovens (CEF)
28/11/2019 02/09/2019 31/08/2020 160 580,34 FSE 136 493,29

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Lezíria do Tejo Santarém

POCH-01-5266-FSE-001435
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

EMPRESA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E 

CULTURA DE BARCELOS, E.M.

Cursos de Educação e Formação 

de Jovens (CEF)
17/12/2019 13/09/2019 31/08/2020 76 725,44 FSE 65 216,62

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Cávado Barcelos

POCH-01-5266-FSE-001436
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

TERCIFORMA-ESTUDOS DE COMERCIO 

E SERVIÇOS S.A.

Cursos de Educação e Formação 

de Jovens (CEF)
28/11/2019 16/09/2019 31/08/2020 85 273,72 FSE 72 482,66

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal
Área Metropolitana do 

Porto
Porto

POCH-01-5266-FSE-001437
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

EPAMG - SOCIEDADE DE ENSINO 

PROFISSIONAL LDA

Cursos de Educação e Formação 

de Jovens (CEF)
28/11/2019 11/09/2019 31/08/2020 103 402,85 FSE 87 892,42

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Região de Leiria Marinha Grande

POCH-01-5266-FSE-001438
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

PROFIGAIA - SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO 

E FORMAÇÃO TECNOLÓGICA E 

PROFISSIONAL LDA

Cursos de Educação e Formação 

de Jovens (CEF)
03/12/2019 05/09/2019 31/08/2020 153 627,12 FSE 130 583,05

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal
Área Metropolitana do 

Porto
Vila Nova de Gaia

POCH-01-5266-FSE-001439
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

ESCOLA PROFISSIONAL NOVOS 

HORIZONTES LDA

Cursos de Educação e Formação 

de Jovens (CEF)
28/11/2019 12/09/2019 31/08/2021 142 504,61 FSE 121 128,92

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal
Área Metropolitana do 

Porto
Maia

POCH-01-5266-FSE-001440
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

ASDOURO - ASSOCIAÇÃO DE 

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO E 

FORMAÇÃO PROFISSIONAL DO ALTO 

DOURO

Cursos de Educação e Formação 

de Jovens (CEF)
03/12/2019 10/09/2019 31/08/2020 79 023,39 FSE 67 169,88

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Douro São João da Pesqueira

POCH-01-5266-FSE-001441
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

SODENFOR - SOCIEDADE DIFUSORA DE 

ENSINO DA FIGUEIRA DA FOZ, 

LIMITADA

Cursos de Educação e Formação 

de Jovens (CEF)
28/11/2019 02/09/2019 31/08/2020 76 359,19 FSE 64 905,31

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Região de Coimbra Figueira da Foz

POCH-01-5266-FSE-001442
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

SOCIEDADE DE ENSINO CENTRAL 

VILAMEANENSE S.A.

Cursos de Educação e Formação 

de Jovens (CEF)
28/11/2019 13/09/2019 31/08/2021 113 225,78 FSE 96 241,91

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Tâmega e Sousa Amarante

POCH-01-5266-FSE-001443
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE VILA 

VIÇOSA

Cursos de Educação e Formação 

de Jovens (CEF)
19/12/2019 13/09/2019 31/08/2021 100 196,78 FSE 85 167,26

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Alentejo Central Vila Viçosa

POCH-01-5266-FSE-001444
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

ALTERNANCIA-ENSINO E FORMAÇÃO 

PROFISSIONAL CRL

Cursos de Educação e Formação 

de Jovens (CEF)
28/11/2019 16/09/2019 31/08/2021 764 276,79 FSE 649 635,27

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal
Área Metropolitana do 

Porto
Matosinhos

POCH-01-5266-FSE-001445
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

ESCOLA PROFISSIONAL DE VOUZELA, 

LDA

Cursos de Educação e Formação 

de Jovens (CEF)
17/12/2019 13/09/2019 31/08/2021 270 247,73 FSE 229 710,57

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Viseu Dão Lafões Vouzela

POCH-01-5266-FSE-001446
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

EPAVE - ESCOLA PROFISSIONAL DO 

ALTO AVE, E.M.

Cursos de Educação e Formação 

de Jovens (CEF)
28/11/2019 11/09/2019 31/08/2021 138 840,41 FSE 118 014,35

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Ave Póvoa de Lanhoso

POCH-01-5266-FSE-001447
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

INSTITUTO DAS ARTES E DA IMAGEM - 

ENSINO, INVESTIGAÇÃO E FORMAÇÃO 

TECNOLÓGICA LDA

Cursos de Educação e Formação 

de Jovens (CEF)
03/12/2019 12/09/2019 31/08/2021 302 114,98 FSE 256 797,73

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal
Área Metropolitana do 

Porto
Vila Nova de Gaia

POCH-01-5266-FSE-001448
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

ASSOCIAÇÃO RAUL DÓRIA
Cursos de Educação e Formação 

de Jovens (CEF)
28/11/2019 09/09/2019 31/08/2020 78 537,95 FSE 66 757,26

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal
Área Metropolitana do 

Porto
Porto

POCH-01-5266-FSE-001449
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

ENSIPROF - ENSINO E FORMAÇÃO 

PROFISSIONAL LDA

Cursos de Educação e Formação 

de Jovens (CEF)
28/11/2019 11/09/2019 31/08/2020 258 659,64 FSE 219 860,69

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Cávado Barcelos

POCH-01-5266-FSE-001450
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

SOCIEDADE PROMOTORA DE 

ESTABELECIMENTOS DE ENSINO LDA

Cursos de Educação e Formação 

de Jovens (CEF)
28/11/2019 12/09/2019 31/08/2021 244 678,32 FSE 207 976,57

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal
Área Metropolitana do 

Porto
Espinho
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POCH-01-5266-FSE-001451
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

E. P. C. - ESCOLA PROFISSIONAL DE 

CORUCHE LDA

Cursos de Educação e Formação 

de Jovens (CEF)
28/11/2019 13/09/2019 31/08/2020 83 774,09 FSE 71 207,98

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Lezíria do Tejo Coruche

POCH-01-5266-FSE-001452
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

INSTITUTO DE EDUCAÇÃO E 

FORMAÇÃO DO SORRAIA, LDA

Cursos de Educação e Formação 

de Jovens (CEF)
17/12/2019 13/09/2019 31/08/2020 87 320,44 FSE 74 222,37

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Lezíria do Tejo Salvaterra de Magos

POCH-01-5266-FSE-001453
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

COOPERATIVA DE ENSINO ESCOLA 

PROFISSIONAL DO CENTRO JUVENIL DE 

CAMPANHÃ CRL

Cursos de Educação e Formação 

de Jovens (CEF)
17/12/2019 13/09/2019 31/08/2020 92 231,80 FSE 78 397,03

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal
Área Metropolitana do 

Porto
Porto

POCH-01-5266-FSE-001454
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

D. SANCHO - ENSINO LDA
Cursos de Educação e Formação 

de Jovens (CEF)
28/11/2019 04/09/2019 31/08/2021 663 443,72 FSE 563 927,16

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal
Área Metropolitana do 

Porto
Vila Nova de Gaia

POCH-01-5266-FSE-001455
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

ESCOLA PROFISSIONAL INFANTE 

D.HENRIQUE

Cursos de Educação e Formação 

de Jovens (CEF)
17/12/2019 12/09/2019 31/08/2021 281 883,60 FSE 239 601,06

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal
Área Metropolitana do 

Porto
Porto

POCH-01-5266-FSE-001456
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

ESCOLA PROFISSIONAL AGRICOLA 

CONDE DE S. BENTO

Cursos de Educação e Formação 

de Jovens (CEF)
28/11/2019 13/09/2019 31/08/2020 107 315,79 FSE 91 218,42

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal
Área Metropolitana do 

Porto
Santo Tirso

POCH-01-5266-FSE-001457
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

COMOIPREL - COOPERATIVA 

MOURENSE DE INTERESSE PÚBLICO DE 

RESPONSABILIDADE LIMITADA

Cursos de Educação e Formação 

de Jovens (CEF)
28/11/2019 13/09/2019 31/08/2021 136 722,83 FSE 116 214,41

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Baixo Alentejo Moura

POCH-01-5266-FSE-001458
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

NOVALVITO - ENSINO PROFISSIONAL, 

COOPERATIVA DE INTERESSE PÚBLICO 

DE RESPONSABILIDADE LIMITADA

Cursos de Educação e Formação 

de Jovens (CEF)
17/12/2019 10/09/2019 31/08/2021 135 111,81 FSE 114 845,04

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Baixo Alentejo Alvito

POCH-01-5266-FSE-001459
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

ZENDENSINO - COOPERATIVA DE 

ENSINO E INTERESSE PÚBLICO DE 

RESPONSABILIDADE LIMITADA

Cursos de Educação e Formação 

de Jovens (CEF)
03/12/2019 13/09/2019 31/08/2021 299 772,37 FSE 254 806,51

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Cávado Esposende

POCH-01-5266-FSE-001460
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

ASSOCIAÇÃO DIOGO DE AZAMBUJA
Cursos de Educação e Formação 

de Jovens (CEF)
28/11/2019 16/09/2019 31/08/2021 155 518,93 FSE 132 191,09

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Região de Coimbra Montemor-o-Velho

POCH-01-5266-FSE-001461
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

CENTRO DE ESTUDOS E FORMAÇÃO 

PROFISSIONAL DIOGO DIAS MELGAZ, 

UNIPESSOAL LDA

Cursos de Educação e Formação 

de Jovens (CEF)
28/11/2019 12/09/2019 31/08/2021 140 672,36 FSE 119 571,51

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Baixo Alentejo Cuba

POCH-01-5266-FSE-001462
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

EPROMAT - ESCOLA PROFISSIONAL DE 

MATOSINHOS LDA

Cursos de Educação e Formação 

de Jovens (CEF)
28/11/2019 13/09/2019 31/08/2020 161 853,65 FSE 137 575,60

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal
Área Metropolitana do 

Porto
Matosinhos

POCH-01-5266-FSE-001463
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

ESCOLA PROFISSIONAL DE 

AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO 

RURAL DE GRÂNDOLA

Cursos de Educação e Formação 

de Jovens (CEF)
17/12/2019 13/09/2019 31/08/2020 114 320,04 FSE 97 172,03

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Alentejo Litoral Grândola

POCH-01-5266-FSE-001464
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL 

DE BARCELOS

Cursos de Educação e Formação 

de Jovens (CEF)
17/12/2019 13/09/2019 31/08/2021 249 012,01 FSE 211 660,21

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Cávado Barcelos

POCH-01-5266-FSE-001465
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

EPO - CENTRO ESCOLAR E 

EMPRESARIAL DO SUDOESTE 

ALENTEJANO, S.A.

Cursos de Educação e Formação 

de Jovens (CEF)
28/11/2019 13/09/2019 31/08/2021 163 832,48 FSE 139 257,61

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Alentejo Litoral Odemira

POCH-01-5266-FSE-001466
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

ADEMINHO - ASSOCIAÇÃO PARA O 

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO 

PROFISSIONAL DO ALTO MINHO 

INTERIOR

Cursos de Educação e Formação 

de Jovens (CEF)
28/11/2019 16/09/2019 31/08/2021 213 712,49 FSE 181 655,62

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Alto Minho Monção

POCH-01-5266-FSE-001467
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

PROFISOUSA - ASSOCIAÇÃO DE ENSINO 

PROFISSIONAL DO VALE DO SOUSA

Cursos de Educação e Formação 

de Jovens (CEF)
03/12/2019 16/09/2019 31/08/2021 142 042,31 FSE 120 735,96

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Tâmega e Sousa Paços de Ferreira

POCH-01-5266-FSE-001468
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AEVA - ASSOCIAÇÃO PARA A 

EDUCAÇÃO E VALORIZAÇÃO DA 

REGIÃO DE AVEIRO

Cursos de Educação e Formação 

de Jovens (CEF)
07/01/2020 23/09/2019 31/08/2021 672 424,14 FSE 571 560,52

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Região de Aveiro Aveiro

POCH-01-5266-FSE-001469
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

EPRIN - ESCOLA PROFISSIONAL RAIANA, 

UNIPESSOAL LDA

Cursos de Educação e Formação 

de Jovens (CEF)
28/11/2019 16/09/2019 31/08/2021 113 974,07 FSE 96 877,96

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Beira Baixa Idanha-a-Nova

POCH-01-5266-FSE-001470
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

E. T. P. M. M. - ESCOLA TÉCNICA E 

PROFISSIONAL MARQUÊS DE 

MARIALVA, S.A.

Cursos de Educação e Formação 

de Jovens (CEF)
28/11/2019 12/09/2019 31/08/2020 83 232,26 FSE 70 747,42

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Região de Coimbra Cantanhede

POCH-01-5266-FSE-001471
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

ESCOLA PROFISSIONAL DE FERMIL, 

CELORICO DE BASTO

Cursos de Educação e Formação 

de Jovens (CEF)
28/11/2019 10/09/2019 31/08/2020 78 346,73 FSE 66 594,72

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Tâmega e Sousa Celorico de Basto

POCH-01-5266-FSE-001472
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

ESCOLA PROFISSIONAL AGRICOLA 

QUINTA DA LAGEOSA

Cursos de Educação e Formação 

de Jovens (CEF)
17/12/2019 16/09/2019 31/08/2021 197 930,88 FSE 168 241,25

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Beiras e Serra da Estrela Covilhã
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POCH-01-5266-FSE-001473
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

ESCOLA PROFISSIONAL D. MARIANA 

SEIXAS, LDA

Cursos de Educação e Formação 

de Jovens (CEF)
17/12/2019 12/09/2019 31/08/2021 606 293,94 FSE 515 349,85

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Viseu Dão Lafões Castro Daire

POCH-01-5266-FSE-001474
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

SOENPROL - SOCIEDADE DE ENSINO 

PROFISSIONAL LDA

Cursos de Educação e Formação 

de Jovens (CEF)
28/11/2019 12/09/2019 31/08/2021 166 607,07 FSE 141 616,01

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Região de Coimbra Figueira da Foz

POCH-01-5266-FSE-001475
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

BEATRIZ RIBEIRO & FILHOS LDA
Cursos de Educação e Formação 

de Jovens (CEF)
03/12/2019 09/09/2019 31/08/2021 154 117,57 FSE 130 999,93

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal
Área Metropolitana do 

Porto
Porto

POCH-01-5266-FSE-001476
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

ESPROMINHO - ESCOLA PROFISSIONAL 

DO MINHO LDA

Cursos de Educação e Formação 

de Jovens (CEF)
28/11/2019 10/09/2019 31/08/2021 374 957,09 FSE 318 713,53

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Cávado Braga

POCH-01-5266-FSE-001477
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

IG - ESCOLA PROFISSIONAL LDA
Cursos de Educação e Formação 

de Jovens (CEF)
13/01/2020 11/09/2019 31/08/2021 172 714,23 FSE 146 807,10

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Beiras e Serra da Estrela Gouveia

POCH-01-5266-FSE-001478
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

ASSOCIAÇÃO PROMOTORA DE ENSINO 

PROFISSIONAL DA COVA DA BEIRA

Cursos de Educação e Formação 

de Jovens (CEF)
03/12/2019 13/09/2019 31/08/2021 174 085,65 FSE 147 972,80

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Beiras e Serra da Estrela Fundão

POCH-01-5266-FSE-001479
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

RUIZ,COSTA & FILHOS LDA
Cursos de Educação e Formação 

de Jovens (CEF)
03/12/2019 06/09/2019 31/08/2020 92 808,96 FSE 78 887,62

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal
Área Metropolitana do 

Porto
Matosinhos

POCH-01-5266-FSE-001480
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

ESCOLA PROFISSIONAL DE 

AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO 

RURAL DE CARVALHAIS/MIRANDELA

Cursos de Educação e Formação 

de Jovens (CEF)
28/11/2019 13/09/2019 31/08/2021 241 425,24 FSE 205 211,45

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal
Terras de Trás-os-

Montes
Mirandela

POCH-01-5266-FSE-001481
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

ESCOLA PROFISSIONAL DE 

AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO 

RURAL DE MARCO DE CANAVESES

Cursos de Educação e Formação 

de Jovens (CEF)
28/11/2019 23/09/2019 31/08/2021 158 502,88 FSE 134 727,45

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Tâmega e Sousa Marco de Canaveses

POCH-01-5266-FSE-001482
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

INFORPREPARAÇÃO - FORMAÇÃO 

PROFISSIONAL E CONSULTADORIA, LDA

Cursos de Educação e Formação 

de Jovens (CEF)
28/11/2019 13/09/2019 31/08/2021 139 053,90 FSE 118 195,82

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Tâmega e Sousa Penafiel

POCH-01-5266-FSE-001483
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

ESCOLA PROFISSIONAL DE 

AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO 

RURAL DE PONTE DE LIMA

Cursos de Educação e Formação 

de Jovens (CEF)
28/11/2019 16/09/2019 31/08/2021 127 352,27 FSE 108 249,43

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Alto Minho Ponte de Lima

POCH-01-5266-FSE-001484
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

ESCOLA PROFISSIONAL DE SANTO 

TIRSO, SOCIEDADE UNIPESSOAL LDA

Cursos de Educação e Formação 

de Jovens (CEF)
11/02/2020 16/09/2019 31/08/2021 202 107,00 FSE 171 790,95

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal
Área Metropolitana do 

Porto
Santo Tirso

POCH-01-5266-FSE-001485
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

GONDHUMANIS - EDUCAÇÃO E 

FORMAÇÃO LDA

Cursos de Educação e Formação 

de Jovens (CEF)
28/11/2019 27/09/2019 31/08/2021 275 917,71 FSE 234 530,05

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal
Área Metropolitana do 

Porto
Gondomar

POCH-01-5266-FSE-001486
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

PRODESO - ENSINO PROFISSIONAL, 

E.M., LDA

Cursos de Educação e Formação 

de Jovens (CEF)
03/12/2019 13/09/2019 31/08/2021 229 315,67 FSE 194 918,32

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Região de Coimbra Coimbra

POCH-01-5266-FSE-001487
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

FORAVE-ASSOCIAÇÃO PARA A 

EDUCAÇÃO PROFISSIONAL DO VALE DO 

AVE

Cursos de Educação e Formação 

de Jovens (CEF)
28/11/2019 10/09/2019 31/08/2021 232 966,89 FSE 198 021,86

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Ave Vila Nova de Famalicão

POCH-01-5266-FSE-001488
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

PRO SENA - EMPRESA PROMOTORA DE 

SERVIÇOS DE ENSINO S.A.

Cursos de Educação e Formação 

de Jovens (CEF)
28/11/2019 16/09/2019 31/08/2020 62 240,08 FSE 52 904,07

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Beiras e Serra da Estrela Seia

POCH-01-5266-FSE-001489
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE 

VOUZELA E CAMPIA

Cursos de Educação e Formação 

de Jovens (CEF)
10/01/2020 13/09/2019 31/08/2021 41 245,04 FSE 35 058,28

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Viseu Dão Lafões Vouzela

POCH-01-5266-FSE-001490
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

ESCOLA PROFISSIONAL DE 

AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO 

RURAL DE CISTER/ALCOBAÇA

Cursos de Educação e Formação 

de Jovens (CEF)
28/11/2019 03/09/2019 31/08/2020 108 572,28 FSE 92 286,44

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Oeste Alcobaça

POCH-01-5266-FSE-001491
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL DE FAFE, 

CABECEIRAS DE BASTO E CELORICO DE 

BASTO

Cursos de Educação e Formação 

de Jovens (CEF)
03/12/2019 11/09/2019 31/08/2021 210 894,13 FSE 179 260,01

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Ave Fafe

POCH-01-5266-FSE-001492
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

ESCOLA PROFISSIONAL DE 

DESENVOLVIMENTO RURAL DE 

ABRANTES

Cursos de Educação e Formação 

de Jovens (CEF)
03/12/2019 16/09/2019 31/08/2021 183 025,31 FSE 155 571,51

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Médio Tejo Abrantes

POCH-01-5266-FSE-001493
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

EPCE - ESCOLA PROFISSIONAL DE 

COMÉRCIO EXTERNO LDA

Cursos de Educação e Formação 

de Jovens (CEF)
03/12/2019 05/09/2019 31/08/2021 251 081,01 FSE 213 418,86

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal
Área Metropolitana do 

Porto
Porto

POCH-01-5266-FSE-001494
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

POMBAL PROF - SOCIEDADE DE 

EDUCAÇÃO E ENSINO PROFISSIONAL, 

S.A.

Cursos de Educação e Formação 

de Jovens (CEF)
28/11/2019 13/09/2019 31/08/2020 78 675,77 FSE 66 874,40

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Região de Leiria Pombal
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POCH-01-5266-FSE-001495
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

ESCOLA PROFISSIONAL DE 

DESENVOLVIMENTO RURAL DE ALTER 

DO CHÃO

Cursos de Educação e Formação 

de Jovens (CEF)
28/11/2019 13/09/2019 31/08/2021 197 343,93 FSE 167 742,34

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Alto Alentejo Alter do Chão

POCH-01-5266-FSE-001496
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

INSTICOOP - INSTITUTO 

INTERNACIONAL COOPERATIVO DE 

FORMAÇÃO PROFISSIONAL, CRL

Cursos de Educação e Formação 

de Jovens (CEF)
17/12/2019 13/09/2019 31/08/2020 72 958,18 FSE 62 014,45

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Tâmega e Sousa Amarante

POCH-01-5266-FSE-001497
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

EPRALIMA - ESCOLA PROFISSIONAL DO 

ALTO LIMA - COOPERATIVA DE 

INTERESSE PÚBLICO E 

RESPONSABILIDADE, LIMITADA

Cursos de Educação e Formação 

de Jovens (CEF)
28/11/2019 02/09/2019 31/08/2020 65 687,76 FSE 55 834,60

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Alto Minho Ponte de Lima

POCH-01-5266-FSE-001498
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

COOPTÉCNICA - GUSTAVE EIFFEL, 

COOPERATIVA DE ENSINO E 

FORMAÇÃO TÉCNICO PROFISSIONAL 

CRL

Cursos de Educação e Formação 

de Jovens (CEF)
28/11/2019 02/09/2019 31/08/2021 350 925,41 FSE 298 286,60

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Oeste Arruda dos Vinhos

POCH-01-5266-FSE-001499
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

EFORE - BEIRAS - EMPRESA FORMAÇÃO 

E ENSINO DE MOIMENTA DA BEIRA LDA

Cursos de Educação e Formação 

de Jovens (CEF)
03/12/2019 17/09/2019 31/08/2020 54 343,72 FSE 46 192,16

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Douro Moimenta da Beira

POCH-01-5266-FSE-001500
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE 

OLIVEIRA DE FRADES

Cursos de Educação e Formação 

de Jovens (CEF)
19/12/2019 01/09/2019 31/08/2021 90 921,84 FSE 77 283,56

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Viseu Dão Lafões Oliveira de Frades

POCH-01-5266-FSE-001501
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE 

CELORICO DA BEIRA

Cursos de Educação e Formação 

de Jovens (CEF)
14/01/2020 13/09/2019 31/07/2021 50 264,73 FSE 42 725,02

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Beiras e Serra da Estrela Celorico da Beira

POCH-01-5266-FSE-001502
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO VERTICAL DE OURIQUE
Cursos de Educação e Formação 

de Jovens (CEF)
07/01/2020 13/09/2019 31/08/2021 19 229,20 FSE 16 344,82

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Baixo Alentejo Ourique

POCH-01-5266-FSE-001503
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO VERTICAL DE CANELAS
Cursos de Educação e Formação 

de Jovens (CEF)
19/12/2019 13/09/2019 31/08/2021 147 372,76 FSE 125 266,85

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal
Área Metropolitana do 

Porto
Vila Nova de Gaia

POCH-01-5266-FSE-001504
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS Nº 2 DE 

BEJA

Cursos de Educação e Formação 

de Jovens (CEF)
14/01/2020 13/09/2019 31/08/2021 60 312,54 FSE 51 265,66

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Baixo Alentejo Beja

POCH-01-5266-FSE-001505
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE 

OLIVEIRA DO HOSPITAL

Cursos de Educação e Formação 

de Jovens (CEF)
10/01/2020 12/09/2019 31/08/2021 34 992,06 FSE 29 743,25

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Região de Coimbra Oliveira do Hospital

POCH-01-5266-FSE-001506
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS 

DE ÁGUAS SANTAS

Cursos de Educação e Formação 

de Jovens (CEF)
07/01/2020 16/09/2019 31/08/2020 31 426,80 FSE 26 712,78

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal
Área Metropolitana do 

Porto
Maia

POCH-01-5266-FSE-001507
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS JOSEFA 

DE ÓBIDOS

Cursos de Educação e Formação 

de Jovens (CEF)
14/01/2020 01/09/2019 31/08/2021 49 859,67 FSE 42 380,72

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Oeste Óbidos

POCH-01-5266-FSE-001508
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE 

SALVATERRA DE MAGOS

Cursos de Educação e Formação 

de Jovens (CEF)
10/01/2020 16/09/2019 31/08/2021 82 141,24 FSE 69 820,05

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Lezíria do Tejo Salvaterra de Magos

POCH-01-5266-FSE-001509
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE 

PROENÇA-A-NOVA

Cursos de Educação e Formação 

de Jovens (CEF)
17/01/2020 16/09/2019 31/08/2021 65 006,25 FSE 55 255,31

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Beira Baixa Proença-a-Nova

POCH-01-5266-FSE-001510
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS 

MURALHAS DO MINHO

Cursos de Educação e Formação 

de Jovens (CEF)
19/12/2019 13/09/2019 31/08/2021 98 774,64 FSE 83 958,44

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Alto Minho Valença

POCH-01-5266-FSE-001511
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS GIL PAES
Cursos de Educação e Formação 

de Jovens (CEF)
19/12/2019 13/09/2019 31/08/2021 76 567,73 FSE 65 082,57

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Médio Tejo Torres Novas

POCH-01-5266-FSE-001512
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE 

FORNOS DE ALGODRES

Cursos de Educação e Formação 

de Jovens (CEF)
07/01/2020 13/09/2019 31/08/2021 35 982,27 FSE 30 584,93

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Beiras e Serra da Estrela Fornos de Algodres

POCH-01-5266-FSE-001513
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

ESCOLA SECUNDÁRIA DE S. PEDRO DA 

COVA, GONDOMAR

Cursos de Educação e Formação 

de Jovens (CEF)
07/01/2020 13/09/2019 31/08/2020 31 317,86 FSE 26 620,18

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal
Área Metropolitana do 

Porto
Gondomar

POCH-01-5266-FSE-001514
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE 

MIRANDELA

Cursos de Educação e Formação 

de Jovens (CEF)
07/01/2020 13/09/2019 31/08/2020 15 257,13 FSE 12 968,56

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal
Terras de Trás-os-

Montes
Mirandela

POCH-01-5266-FSE-001515
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE 

FAJÕES

Cursos de Educação e Formação 

de Jovens (CEF)
17/01/2020 13/09/2019 31/07/2020 30 373,96 FSE 25 817,87

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal
Área Metropolitana do 

Porto
Oliveira de Azeméis

POCH-01-5266-FSE-001516
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS 

MARCELINO MESQUITA DO CARTAXO

Cursos de Educação e Formação 

de Jovens (CEF)
19/12/2019 12/09/2019 31/08/2021 101 281,04 FSE 86 088,88

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Lezíria do Tejo Cartaxo
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POCH-01-5266-FSE-001517
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS AMATO 

LUSITANO

Cursos de Educação e Formação 

de Jovens (CEF)
07/01/2020 13/09/2019 31/08/2021 41 434,37 FSE 35 219,21

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Beira Baixa Castelo Branco

POCH-01-5266-FSE-001518
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS 

DE CAMPO

Cursos de Educação e Formação 

de Jovens (CEF)
07/01/2020 13/09/2019 31/08/2020 30 572,56 FSE 25 986,68

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal
Área Metropolitana do 

Porto
Valongo

POCH-01-5266-FSE-001519
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DA TROFA
Cursos de Educação e Formação 

de Jovens (CEF)
07/01/2020 13/09/2019 31/08/2021 23 458,92 FSE 19 940,08

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal
Área Metropolitana do 

Porto
Trofa

POCH-01-5266-FSE-001520
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS 

VILA D'ESTE

Cursos de Educação e Formação 

de Jovens (CEF)
19/12/2019 12/09/2019 31/08/2021 70 460,34 FSE 59 891,29

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal
Área Metropolitana do 

Porto
Vila Nova de Gaia

POCH-01-5266-FSE-001521
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

ESCOLA SECUNDARIA DE VIRIATO,VISEU
Cursos de Educação e Formação 

de Jovens (CEF)
07/01/2020 10/09/2019 31/08/2020 15 482,84 FSE 13 160,41

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Viseu Dão Lafões Viseu

POCH-01-5266-FSE-001522
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO VERTICAL DE MACEDO 

DE CAVALEIROS

Cursos de Educação e Formação 

de Jovens (CEF)
17/01/2020 12/09/2019 31/08/2020 24 599,16 FSE 20 909,29

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal
Terras de Trás-os-

Montes
Macedo de Cavaleiros

POCH-01-5266-FSE-001523
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS IRMÃOS 

PASSOS

Cursos de Educação e Formação 

de Jovens (CEF)
17/01/2020 13/09/2019 31/08/2021 45 387,01 FSE 38 578,96

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal
Área Metropolitana do 

Porto
Matosinhos

POCH-01-5266-FSE-001524
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

ESCOLA SECUNDÁRIA DO PROFESSOR 

DOUTOR FLÁVIO F. PINTO RESENDE, 

CINFÃES

Cursos de Educação e Formação 

de Jovens (CEF)
07/01/2020 13/09/2019 31/08/2020 34 165,41 FSE 29 040,60

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Tâmega e Sousa Cinfães

POCH-01-5266-FSE-001525
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

ESCOLA SECUNDÁRIA COM 3º CICLO DO 

ENSINO BÁSICO JOSÉ RÉGIO, VILA DO 

CONDE

Cursos de Educação e Formação 

de Jovens (CEF)
11/02/2020 16/09/2019 31/08/2020 27 694,14 FSE 23 540,02

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal
Área Metropolitana do 

Porto
Vila do Conde

POCH-01-5266-FSE-001526
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE GAIA 

NASCENTE, VILA NOVA DE GAIA

Cursos de Educação e Formação 

de Jovens (CEF)
07/01/2020 13/09/2019 31/08/2020 47 744,08 FSE 40 582,47

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal
Área Metropolitana do 

Porto
Vila Nova de Gaia

POCH-01-5266-FSE-001528
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

ESCOLA SECUNDÁRIA COM 3º CICLO DO 

ENSINO BÁSICO POETA AL BERTO, 

SINES

Cursos de Educação e Formação 

de Jovens (CEF)
07/01/2020 13/09/2019 31/08/2021 61 145,65 FSE 51 973,80

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Alentejo Litoral Sines

POCH-01-5266-FSE-001529
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE 

ALJUSTREL

Cursos de Educação e Formação 

de Jovens (CEF)
07/01/2020 01/09/2019 31/08/2021 62 865,79 FSE 53 435,92

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Baixo Alentejo Aljustrel

POCH-01-5266-FSE-001530
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE 

REGUENGOS DE MONSARAZ

Cursos de Educação e Formação 

de Jovens (CEF)
10/01/2020 01/09/2019 31/08/2021 36 517,45 FSE 31 039,83

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Alentejo Central Reguengos de Monsaraz

POCH-01-5266-FSE-001531
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS 

Nº2 DE ELVAS

Cursos de Educação e Formação 

de Jovens (CEF)
07/01/2020 13/09/2019 31/08/2021 35 422,40 FSE 30 109,04

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Alto Alentejo Elvas

POCH-01-5266-FSE-001532
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE 

ÍLHAVO

Cursos de Educação e Formação 

de Jovens (CEF)
17/01/2020 13/09/2019 31/08/2021 49 825,25 FSE 42 351,46

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Região de Aveiro Ílhavo

POCH-01-5266-FSE-001533
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS Nº 1 DE 

ELVAS

Cursos de Educação e Formação 

de Jovens (CEF)
19/12/2019 13/09/2019 31/08/2021 91 502,49 FSE 77 777,12

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Alto Alentejo Elvas

POCH-01-5266-FSE-001534
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE 

MIRANDA DO CORVO

Cursos de Educação e Formação 

de Jovens (CEF)
17/01/2020 13/09/2019 31/08/2021 58 991,25 FSE 50 142,56

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Região de Coimbra Miranda do Corvo

POCH-01-5266-FSE-001535
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DR.JOÃO 

DE ARAÚJO CORREIA

Cursos de Educação e Formação 

de Jovens (CEF)
07/01/2020 13/09/2019 31/08/2020 17 568,66 FSE 14 933,36

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Douro Peso da Régua

POCH-01-5266-FSE-001536
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE 

LOUSADA

Cursos de Educação e Formação 

de Jovens (CEF)
07/01/2020 16/09/2019 31/08/2021 31 618,59 FSE 26 875,80

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Tâmega e Sousa Lousada

POCH-01-5266-FSE-001537
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS VALE 

AVEIRAS

Cursos de Educação e Formação 

de Jovens (CEF)
19/12/2019 13/09/2019 31/08/2021 81 958,00 FSE 69 664,30

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Lezíria do Tejo Azambuja

POCH-01-5266-FSE-001538
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS GABRIEL 

PEREIRA

Cursos de Educação e Formação 

de Jovens (CEF)
19/12/2019 13/09/2019 31/08/2021 121 253,86 FSE 103 065,78

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Alentejo Central Évora

POCH-01-5266-FSE-001539
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE 

ÁGUEDA SUL

Cursos de Educação e Formação 

de Jovens (CEF)
19/12/2019 13/09/2019 31/08/2020 59 000,70 FSE 50 150,60

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Região de Aveiro Águeda
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POCH-01-5266-FSE-001540
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE 

ANTÓNIO NOBRE

Cursos de Educação e Formação 

de Jovens (CEF)
07/01/2020 13/09/2019 31/08/2021 35 257,50 FSE 29 968,88

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal
Área Metropolitana do 

Porto
Porto

POCH-01-5266-FSE-001541
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS D. 

ANTÓNIO FERREIRA GOMES

Cursos de Educação e Formação 

de Jovens (CEF)
19/12/2019 02/09/2019 31/08/2021 86 368,69 FSE 73 413,39

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Tâmega e Sousa Penafiel

POCH-01-5266-FSE-001542
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE TÁBUA
Cursos de Educação e Formação 

de Jovens (CEF)
19/12/2019 13/09/2019 31/08/2021 69 223,29 FSE 58 839,80

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Região de Coimbra Tábua

POCH-01-5266-FSE-001543
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE SANTO 

ANDRÉ, SANTIAGO DO CACÉM

Cursos de Educação e Formação 

de Jovens (CEF)
10/01/2020 16/09/2019 31/08/2021 36 223,61 FSE 30 790,07

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Alentejo Litoral Santiago do Cacém

POCH-01-5266-FSE-001544
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE 

VIDIGUEIRA

Cursos de Educação e Formação 

de Jovens (CEF)
19/12/2019 13/09/2019 31/08/2021 63 281,76 FSE 53 789,50

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Baixo Alentejo Vidigueira

POCH-01-5266-FSE-001545
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE 

POMBAL

Cursos de Educação e Formação 

de Jovens (CEF)
14/01/2020 13/09/2019 31/08/2020 64 972,58 FSE 55 226,69

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Região de Leiria Pombal

POCH-01-5266-FSE-001546
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE 

ESMORIZ, OVAR NORTE

Cursos de Educação e Formação 

de Jovens (CEF)
17/01/2020 12/09/2019 31/08/2020 53 313,20 FSE 45 316,22

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Região de Aveiro Ovar

POCH-01-5266-FSE-001547
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS Nº 3 DE 

ELVAS

Cursos de Educação e Formação 

de Jovens (CEF)
07/01/2020 13/09/2019 31/08/2020 30 643,48 FSE 26 046,96

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Alto Alentejo Elvas

POCH-01-5266-FSE-001548
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE PAÇOS 

DE BRANDÃO

Cursos de Educação e Formação 

de Jovens (CEF)
14/01/2020 16/09/2019 31/08/2021 58 758,21 FSE 49 944,48

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal
Área Metropolitana do 

Porto
Santa Maria da Feira

POCH-01-5266-FSE-001549
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE 

BENAVENTE

Cursos de Educação e Formação 

de Jovens (CEF)
11/02/2020 01/09/2019 31/08/2021 46 333,78 FSE 39 383,71

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Lezíria do Tejo Benavente

POCH-01-5266-FSE-001550
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE 

ARRIFANA, SANTA MARIA DA FEIRA

Cursos de Educação e Formação 

de Jovens (CEF)
19/12/2019 10/09/2019 31/08/2021 67 149,11 FSE 57 076,74

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal
Área Metropolitana do 

Porto
Santa Maria da Feira

POCH-01-5266-FSE-001551
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

ESCOLA SECUNDÁRIA ADOLFO 

PORTELA, ÁGUEDA

Cursos de Educação e Formação 

de Jovens (CEF)
14/01/2020 01/09/2019 31/08/2020 47 272,24 FSE 40 181,40

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Região de Aveiro Águeda

POCH-01-5266-FSE-001552
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE 

PEDROUÇOS

Cursos de Educação e Formação 

de Jovens (CEF)
11/02/2020 16/09/2019 31/08/2021 112 414,15 FSE 95 552,03

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal
Área Metropolitana do 

Porto
Maia

POCH-01-5266-FSE-001553
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE 

VALONGO

Cursos de Educação e Formação 

de Jovens (CEF)
17/01/2020 13/09/2019 31/08/2021 56 133,39 FSE 47 713,38

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal
Área Metropolitana do 

Porto
Valongo

POCH-01-5266-FSE-001554
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE CISTER
Cursos de Educação e Formação 

de Jovens (CEF)
07/01/2020 01/09/2019 31/08/2020 43 645,91 FSE 37 099,02

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Oeste Alcobaça

POCH-01-5266-FSE-001555
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE SEIA
Cursos de Educação e Formação 

de Jovens (CEF)
10/01/2020 10/09/2019 31/08/2021 60 432,53 FSE 51 367,65

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Beiras e Serra da Estrela Seia

POCH-01-5266-FSE-001556
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE VILA POUCA DE 

AGUIAR - ZONA SUL

Cursos de Educação e Formação 

de Jovens (CEF)
19/12/2019 13/09/2019 31/08/2020 67 078,65 FSE 57 016,85

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Alto Tâmega Vila Pouca de Aguiar

POCH-01-5266-FSE-001557
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DO CERCO 

DO PORTO, PORTO

Cursos de Educação e Formação 

de Jovens (CEF)
14/01/2020 01/09/2019 31/08/2021 44 867,51 FSE 38 137,38

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal
Área Metropolitana do 

Porto
Porto

POCH-01-5266-FSE-001558
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DANIEL 

FARIA, BALTAR, PAREDES

Cursos de Educação e Formação 

de Jovens (CEF)
07/01/2020 13/09/2019 31/08/2021 39 634,42 FSE 33 689,26

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal
Área Metropolitana do 

Porto
Paredes

POCH-01-5266-FSE-001559
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS RIO NOVO 

DO PRÍNCIPE - CACIA

Cursos de Educação e Formação 

de Jovens (CEF)
11/02/2020 13/09/2019 31/08/2021 66 813,47 FSE 56 791,45

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Região de Aveiro Aveiro

POCH-01-5266-FSE-001560
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS VALE DE 

S. TORCATO

Cursos de Educação e Formação 

de Jovens (CEF)
07/01/2020 16/09/2019 31/08/2021 59 517,37 FSE 50 589,76

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Ave Guimarães

POCH-01-5266-FSE-001561
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE PORTO 

DE MÓS

Cursos de Educação e Formação 

de Jovens (CEF)
14/01/2020 10/09/2019 31/08/2021 46 677,19 FSE 39 675,61

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Região de Leiria Porto de Mós
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POCH-01-5266-FSE-001562
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE 

MANGUALDE

Cursos de Educação e Formação 

de Jovens (CEF)
21/01/2020 16/09/2019 31/08/2021 62 682,08 FSE 53 279,77

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Viseu Dão Lafões Mangualde

POCH-01-5266-FSE-001563
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS LOUSADA 

OESTE

Cursos de Educação e Formação 

de Jovens (CEF)
14/01/2020 12/09/2019 31/08/2021 64 726,06 FSE 55 017,15

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Tâmega e Sousa Lousada

POCH-01-5266-FSE-001564
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DO 

CARREGADO

Cursos de Educação e Formação 

de Jovens (CEF)
14/01/2020 13/09/2019 31/08/2021 46 972,97 FSE 39 927,02

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Oeste Alenquer

POCH-01-5266-FSE-001565
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DO 

CADAVAL

Cursos de Educação e Formação 

de Jovens (CEF)
10/01/2020 16/09/2019 31/08/2021 60 032,19 FSE 51 027,36

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Oeste Cadaval

POCH-01-5266-FSE-001566
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS 

ALEXANDRE HERCULANO

Cursos de Educação e Formação 

de Jovens (CEF)
07/01/2020 13/09/2019 31/08/2021 46 831,12 FSE 39 806,45

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Lezíria do Tejo Santarém

POCH-01-5266-FSE-001567
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS INFANTE 

D. HENRIQUE, PORTO

Cursos de Educação e Formação 

de Jovens (CEF)
11/02/2020 13/09/2019 31/08/2021 83 866,59 FSE 71 286,60

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal
Área Metropolitana do 

Porto
Porto

POCH-01-5266-FSE-001568
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO VERTICAL DE 

REDONDO

Cursos de Educação e Formação 

de Jovens (CEF)
10/01/2020 16/09/2019 31/08/2021 34 331,43 FSE 29 181,72

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Alentejo Central Redondo

POCH-01-5266-FSE-001569
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE 

ERMESINDE, VALONGO

Cursos de Educação e Formação 

de Jovens (CEF)
07/01/2020 13/09/2019 31/08/2020 14 516,73 FSE 12 339,22

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal
Área Metropolitana do 

Porto
Valongo

POCH-01-5266-FSE-001570
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE 

MOIMENTA DA BEIRA

Cursos de Educação e Formação 

de Jovens (CEF)
10/01/2020 16/09/2019 31/08/2020 30 955,44 FSE 26 312,12

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Douro Moimenta da Beira

POCH-01-5266-FSE-001571
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS Nº 1 DE 

BEJA

Cursos de Educação e Formação 

de Jovens (CEF)
21/01/2020 13/09/2019 31/08/2021 118 326,38 FSE 100 577,42

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Baixo Alentejo Beja

POCH-01-5266-FSE-001572
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE 

TONDELA TOMAZ RIBEIRO

Cursos de Educação e Formação 

de Jovens (CEF)
21/01/2020 17/09/2019 31/08/2021 131 793,41 FSE 112 024,40

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Viseu Dão Lafões Tondela

POCH-01-5266-FSE-001573
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE PONTE 

DE SÔR

Cursos de Educação e Formação 

de Jovens (CEF)
07/01/2020 13/09/2019 31/08/2021 23 366,02 FSE 19 861,12

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Alto Alentejo Ponte de Sor

POCH-01-5266-FSE-001574
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE OVAR 

SUL

Cursos de Educação e Formação 

de Jovens (CEF)
07/01/2020 16/09/2019 31/08/2020 30 000,00 FSE 25 500,00

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Região de Aveiro Ovar

POCH-01-5571-FSE-000001
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

ENSIGUARDA - ESCOLA PROFISSIONAL 

LDA
Cursos Profissionais 16/03/2016 01/09/2014 31/08/2016 3 592 255,02 FSE 3 053 416,77

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Beiras e Serra da Estrela Guarda

POCH-01-5571-FSE-000002
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

EPAVE - ESCOLA PROFISSIONAL DO 

ALTO AVE, E.M.
Cursos Profissionais 23/03/2016 11/09/2014 31/08/2016 1 801 401,09 FSE 1 531 190,93

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Ave Póvoa de Lanhoso

POCH-01-5571-FSE-000003
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

PROFIVAL - ENSINO E FORMAÇÃO 

PROFISSIONAL LDA
Cursos Profissionais 21/04/2016 01/09/2014 31/08/2016 1 522 990,02 FSE 1 294 541,52

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal
Área Metropolitana do 

Porto
Valongo

POCH-01-5571-FSE-000004
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

BALLET TEATRO CONTEMPORÂNEO DO 

PORTO CRL
Cursos Profissionais 19/12/2016 15/09/2014 31/08/2016 1 275 236,50 FSE 1 083 951,03

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal
Área Metropolitana do 

Porto
Porto

POCH-01-5571-FSE-000005
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

SODENFOR - SOCIEDADE DIFUSORA DE 

ENSINO DA FIGUEIRA DA FOZ, 

LIMITADA

Cursos Profissionais 06/04/2016 01/09/2014 20/11/2016 1 548 801,80 FSE 1 316 481,53

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Região de Coimbra Figueira da Foz

POCH-01-5571-FSE-000006
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

DELFINOPOLIS - ENSINO, TECNICA E 

EDUCAÇÃO, LIMITADA - EM 

LIQUIDAÇÃO

Cursos Profissionais 11/08/2015 01/09/2014 31/07/2015 362 755,93 FSE 308 342,54

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Ave Vila Nova de Famalicão

POCH-01-5571-FSE-000008
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

NORTE VIDA - ASSOCIAÇÃO PARA A 

PROMOÇÃO DA SAÚDE
Cursos Profissionais 17/03/2016 01/09/2014 31/08/2016 1 072 494,67 FSE 911 620,47

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal
Área Metropolitana do 

Porto
Porto

POCH-01-5571-FSE-000009
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

INSTITUTO DE EDUCAÇÃO E 

FORMAÇÃO DO SORRAIA, LDA
Cursos Profissionais 22/03/2016 15/09/2014 31/08/2016 2 839 300,43 FSE 2 413 405,37

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Lezíria do Tejo Salvaterra de Magos

POCH-01-5571-FSE-000010
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

ACADEMIA CONTEMPORÂNEA DO 

ESPECTÁCULO CRL
Cursos Profissionais 04/04/2016 18/09/2014 31/08/2016 1 766 690,52 FSE 1 501 686,94

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal
Área Metropolitana do 

Porto
Porto
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POCH-01-5571-FSE-000011
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

ESCOLA PROFISSIONAL DO VALE DO 

TEJO S.A.
Cursos Profissionais 03/05/2016 15/09/2014 31/08/2016 2 666 759,91 FSE 2 266 745,92

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Lezíria do Tejo Santarém

POCH-01-5571-FSE-000012
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

INSTITUTO DE NOSSA SENHORA DE 

FÁTIMA
Cursos Profissionais 23/03/2016 15/09/2014 31/08/2016 315 420,23 FSE 268 107,20

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Alentejo Litoral Odemira

POCH-01-5571-FSE-000013
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE 

GOUVEIA
Cursos Profissionais 12/05/2016 15/09/2014 31/07/2016 282 328,93 FSE 239 979,59

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Beiras e Serra da Estrela Gouveia

POCH-01-5571-FSE-000014
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

COOPETAPE - COOPERATIVA DE ENSINO 

CRL
Cursos Profissionais 04/03/2016 01/09/2014 31/08/2016 4 273 110,65 FSE 3 632 144,05

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Alto Minho Viana do Castelo

POCH-01-5571-FSE-000015
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DR.JOSÉ 

LEITE DE VASCONCELOS
Cursos Profissionais 06/04/2016 15/09/2014 31/08/2016 108 106,65 FSE 91 890,65

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Douro Tarouca

POCH-01-5571-FSE-000016
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS CAMPO 

ABERTO, BEIRIZ
Cursos Profissionais 26/04/2016 04/09/2014 31/08/2016 427 312,40 FSE 363 215,54

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal
Área Metropolitana do 

Porto
Póvoa de Varzim

POCH-01-5571-FSE-000017
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DA 

MURTOSA
Cursos Profissionais 11/08/2015 15/09/2014 30/07/2015 32 893,93 FSE 27 959,84

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Região de Aveiro Murtosa

POCH-01-5571-FSE-000018
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS D. 

SANCHO II, ALIJÓ
Cursos Profissionais 22/04/2016 15/09/2014 31/08/2016 434 035,88 FSE 368 930,50

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Douro Alijó

POCH-01-5571-FSE-000019
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE VILA 

NOVA DE PAIVA
Cursos Profissionais 01/02/2016 15/09/2014 31/07/2016 142 517,60 FSE 121 139,96

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Viseu Dão Lafões Vila Nova de Paiva

POCH-01-5571-FSE-000020
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

ETEPA - ESCOLA TECNOLÓGICA E 

PROFISSIONAL ALBICASTRENSE, 

SOCIEDADE UNIPESSOAL LDA

Cursos Profissionais 21/03/2016 01/09/2014 31/08/2016 822 760,57 FSE 699 346,48

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Beira Baixa Castelo Branco

POCH-01-5571-FSE-000021
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

E. P. C. - ESCOLA PROFISSIONAL DE 

CORUCHE LDA
Cursos Profissionais 23/03/2016 15/09/2014 31/08/2016 1 441 711,31 FSE 1 225 454,61

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Lezíria do Tejo Coruche

POCH-01-5571-FSE-000022
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

FUNDAÇÃO ALENTEJO Cursos Profissionais 17/03/2016 01/09/2014 31/08/2016 5 294 355,52 FSE 4 500 202,19

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Alentejo Central Évora

POCH-01-5571-FSE-000023
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

ZENDENSINO - COOPERATIVA DE 

ENSINO E INTERESSE PÚBLICO DE 

RESPONSABILIDADE LIMITADA

Cursos Profissionais 21/03/2016 15/09/2014 31/08/2016 2 023 673,38 FSE 1 720 122,37

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Cávado Esposende

POCH-01-5571-FSE-000024
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

EXTERNATO SENHORA DO CARMO LDA Cursos Profissionais 23/03/2016 11/09/2014 31/08/2016 1 306 206,34 FSE 1 110 275,39

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Tâmega e Sousa Lousada

POCH-01-5571-FSE-000025
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE 

VOUZELA E CAMPIA
Cursos Profissionais 30/03/2016 15/09/2014 31/08/2016 484 374,17 FSE 411 718,04

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Viseu Dão Lafões Vouzela

POCH-01-5571-FSE-000026
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE 

FAJÕES
Cursos Profissionais 06/04/2016 15/09/2014 21/07/2016 255 757,91 FSE 217 394,22

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal
Área Metropolitana do 

Porto
Oliveira de Azeméis

POCH-01-5571-FSE-000027
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

CENTRO DE ESTUDOS E FORMAÇÃO 

PROFISSIONAL DIOGO DIAS MELGAZ, 

UNIPESSOAL LDA

Cursos Profissionais 21/03/2016 15/09/2014 31/08/2016 881 456,40 FSE 749 237,94

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Baixo Alentejo Cuba

POCH-01-5571-FSE-000028
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS JOSÉ 

SANCHES E S. VICENTE DA BEIRA
Cursos Profissionais 11/08/2015 15/09/2014 31/08/2015 62 121,13 FSE 52 802,96

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Beira Baixa Castelo Branco

POCH-01-5571-FSE-000029
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

RAQUEL RODRIGUEZ LORENZO, 

UNIPESSOAL LDA
Cursos Profissionais 15/03/2016 15/09/2014 31/08/2016 1 963 471,43 FSE 1 668 950,72

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Cávado Braga

POCH-01-5571-FSE-000030
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DA 

AZAMBUJA
Cursos Profissionais 18/04/2016 15/09/2014 31/08/2016 567 969,45 FSE 482 774,03

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Lezíria do Tejo Azambuja

POCH-01-5571-FSE-000031
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

COLÉGIO RAINHA D. LEONOR S.A. Cursos Profissionais 06/04/2016 01/09/2014 31/08/2016 572 686,22 FSE 486 783,29

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Oeste Caldas da Rainha

POCH-01-5571-FSE-000032
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE 

CARREGAL DO SAL
Cursos Profissionais 11/04/2016 15/09/2014 31/08/2016 381 693,40 FSE 324 439,39

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Viseu Dão Lafões Carregal do Sal
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POCH-01-5571-FSE-000033
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

COLÉGIO DR. LUÍS PEREIRA DA COSTA 

S.A.
Cursos Profissionais 17/03/2016 01/09/2014 31/08/2016 585 291,89 FSE 497 498,11

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Região de Leiria Leiria

POCH-01-5571-FSE-000034
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

INSTITUTO D. JOÃO V, S.A. Cursos Profissionais 21/03/2016 01/09/2014 31/08/2016 1 147 941,42 FSE 975 750,21

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Região de Leiria Pombal

POCH-01-5571-FSE-000035
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

EXTERNATO DOM FUAS ROUPINHO LDA Cursos Profissionais 11/04/2016 01/09/2014 31/08/2016 478 827,36 FSE 407 003,26

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Oeste Nazaré

POCH-01-5571-FSE-000036
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

INSTITUTO VAZ SERRA,SOCIEDADE DE 

ENSINO,CULTURA E RECREIO S.A.
Cursos Profissionais 23/03/2016 01/09/2014 31/08/2016 633 753,79 FSE 538 690,72

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Médio Tejo Sertã

POCH-01-5571-FSE-000037
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

NERVIR - ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL Cursos Profissionais 11/04/2016 15/09/2014 31/08/2016 1 335 258,52 FSE 1 134 969,74

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Douro Vila Real

POCH-01-5571-FSE-000038
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS JOÃO DA 

SILVA CORREIA
Cursos Profissionais 18/03/2016 12/09/2014 31/08/2016 918 518,42 FSE 780 740,66

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal
Área Metropolitana do 

Porto
São João da Madeira

POCH-01-5571-FSE-000039
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

EFTA - ESCOLA DE FORMAÇÃO 

PROFISSIONAL EM TURISMO DE 

AVEIRO, LDA

Cursos Profissionais 17/03/2016 15/09/2014 31/08/2016 2 176 937,34 FSE 1 850 396,74

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Região de Aveiro Aveiro

POCH-01-5571-FSE-000040
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

ASSOCIAÇÃO PARA A ESCOLA 

PROFISSIONAL DE ARTES DA BEIRA 

INTERIOR

Cursos Profissionais 02/05/2016 01/09/2014 31/08/2016 2 224 379,40 FSE 1 890 722,49

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Beiras e Serra da Estrela Covilhã

POCH-01-5571-FSE-000041
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

EPAMG - SOCIEDADE DE ENSINO 

PROFISSIONAL LDA
Cursos Profissionais 13/05/2016 01/09/2014 31/08/2016 2 553 881,48 FSE 2 170 799,26

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Região de Leiria Marinha Grande

POCH-01-5571-FSE-000042
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

CENTRO DE EDUCAÇÃO INTEGRAL S.A. Cursos Profissionais 04/04/2016 15/09/2014 31/08/2016 1 691 967,50 FSE 1 438 172,38

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal
Área Metropolitana do 

Porto
São João da Madeira

POCH-01-5571-FSE-000043
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

ETPR - ESCOLA TÉCNICA E 

PROFISSIONAL DO RIBATEJO, S.A.
Cursos Profissionais 18/04/2016 01/09/2014 31/08/2016 3 563 150,19 FSE 3 028 677,66

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Lezíria do Tejo Santarém

POCH-01-5571-FSE-000044
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL 

DE GUIMARÃES
Cursos Profissionais 09/03/2016 01/09/2014 31/08/2016 2 269 000,68 FSE 1 928 650,58

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Ave Guimarães

POCH-01-5571-FSE-000045
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

INSTICOOP - INSTITUTO 

INTERNACIONAL COOPERATIVO DE 

FORMAÇÃO PROFISSIONAL, CRL

Cursos Profissionais 27/10/2016 15/09/2014 31/08/2016 826 587,98 FSE 702 599,78

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Tâmega e Sousa Amarante

POCH-01-5571-FSE-000046
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE 

FERREIRA DO ALENTEJO
Cursos Profissionais 11/08/2015 15/09/2014 31/07/2015 30 399,14 FSE 25 839,27

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Baixo Alentejo Ferreira do Alentejo

POCH-01-5571-FSE-000047
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

CENATEX III - ESCOLA PROFISSIONAL, 

UNIPESSOAL LDA
Cursos Profissionais 09/03/2016 01/09/2014 31/08/2016 2 333 513,28 FSE 1 983 486,29

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Ave Vizela

POCH-01-5571-FSE-000048
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

ASSOCIAÇÃO RAUL DÓRIA Cursos Profissionais 18/03/2016 01/09/2014 31/08/2016 2 461 807,36 FSE 2 092 536,26

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal
Área Metropolitana do 

Porto
Porto

POCH-01-5571-FSE-000049
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

SEMINARIO LICEAL DE PENAFIRME Cursos Profissionais 28/07/2016 15/09/2014 31/08/2016 617 422,82 FSE 524 809,40

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Oeste Torres Vedras

POCH-01-5571-FSE-000050
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

ESCOLA SECUNDARIA DE SOARES REIS Cursos Profissionais 22/04/2016 25/09/2014 31/08/2016 479 841,23 FSE 407 865,05

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal
Área Metropolitana do 

Porto
Porto

POCH-01-5571-FSE-000051
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

ALTERNANCIA-ENSINO E FORMAÇÃO 

PROFISSIONAL CRL
Cursos Profissionais 21/03/2016 25/09/2014 31/08/2016 1 577 796,83 FSE 1 341 127,31

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal
Área Metropolitana do 

Porto
Matosinhos

POCH-01-5571-FSE-000052
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

S. E. F. O. - SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E 

FORMAÇÃO DO OESTE, LIMITADA
Cursos Profissionais 24/03/2016 11/09/2014 31/08/2016 3 292 386,91 FSE 2 798 528,87

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Oeste Torres Vedras

POCH-01-5571-FSE-000053
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS 

DE ÁGUAS SANTAS
Cursos Profissionais 26/04/2016 15/09/2014 26/08/2016 1 101 155,55 FSE 935 982,22

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal
Área Metropolitana do 

Porto
Maia

POCH-01-5571-FSE-000054
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

SEMINFOR - ESCOLA PROFISSIONAL DE 

PENAFIRME, LIMITADA
Cursos Profissionais 18/04/2016 15/09/2014 31/08/2016 2 064 669,96 FSE 1 754 969,47

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Oeste Torres Vedras
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POCH-01-5571-FSE-000055
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

IMULTIMÉDIA - ASSOCIAÇÃO 

PORTUENSE
Cursos Profissionais 09/03/2016 01/09/2014 31/08/2016 1 176 142,85 FSE 999 721,42

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal
Área Metropolitana do 

Porto
Porto

POCH-01-5571-FSE-000056
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

EBA - FORMAÇÃO PROFISSIONAL, 

LIMITADA
Cursos Profissionais 11/04/2016 01/09/2014 31/08/2016 1 862 269,78 FSE 1 582 929,31

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Região de Coimbra Mortágua

POCH-01-5571-FSE-000057
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS 

DR.SERAFIM LEITE
Cursos Profissionais 11/11/2016 01/09/2014 31/08/2016 2 001 831,09 FSE 1 701 556,43

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal
Área Metropolitana do 

Porto
São João da Madeira

POCH-01-5571-FSE-000058
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

ESCOLA PROFISSIONAL NOVOS 

HORIZONTES LDA
Cursos Profissionais 23/03/2016 01/09/2014 31/08/2016 1 372 441,87 FSE 1 166 575,59

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal
Área Metropolitana do 

Porto
Maia

POCH-01-5571-FSE-000059
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO VERTICAL DE CANELAS Cursos Profissionais 11/05/2016 15/09/2014 31/08/2016 767 687,07 FSE 652 534,01

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal
Área Metropolitana do 

Porto
Vila Nova de Gaia

POCH-01-5571-FSE-000060
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS ABEL 

SALAZAR, SÃO MAMEDE DE INFESTA
Cursos Profissionais 26/04/2016 15/09/2014 31/08/2016 614 882,36 FSE 522 650,01

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal
Área Metropolitana do 

Porto
Matosinhos

POCH-01-5571-FSE-000061
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

SOENPROL - SOCIEDADE DE ENSINO 

PROFISSIONAL LDA
Cursos Profissionais 05/04/2016 01/09/2014 30/09/2016 1 094 074,07 FSE 929 962,96

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Região de Coimbra Figueira da Foz

POCH-01-5571-FSE-000062
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS OURÉM Cursos Profissionais 31/03/2016 01/09/2014 31/08/2016 1 442 605,33 FSE 1 226 214,53

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Médio Tejo Ourém

POCH-01-5571-FSE-000063
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE 

CELORICO DE BASTO
Cursos Profissionais 22/04/2016 15/09/2014 31/08/2016 259 188,08 FSE 220 309,87

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Tâmega e Sousa Celorico de Basto

POCH-01-5571-FSE-000064
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

CENTRO DE ESTUDOS DE FATIMA-CEF Cursos Profissionais 31/03/2016 13/09/2014 31/07/2016 905 256,06 FSE 769 467,65

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Médio Tejo Ourém

POCH-01-5571-FSE-000065
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AEVA - ASSOCIAÇÃO PARA A 

EDUCAÇÃO E VALORIZAÇÃO DA 

REGIÃO DE AVEIRO

Cursos Profissionais 21/03/2016 01/09/2014 31/08/2016 6 491 079,87 FSE 5 517 417,89

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Região de Aveiro Aveiro

POCH-01-5571-FSE-000066
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

SIC - SOCIEDADE DE INCREMENTO 

CULTURAL, S.A.
Cursos Profissionais 10/12/2015 01/09/2014 31/08/2016 389 209,01 FSE 330 827,66

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Região de Coimbra Coimbra

POCH-01-5571-FSE-000067
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS PEDRO 

ÁLVARES CABRAL
Cursos Profissionais 11/08/2015 15/09/2014 31/07/2015 79 152,61 FSE 67 279,72

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Beiras e Serra da Estrela Belmonte

POCH-01-5571-FSE-000068
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

ESCOLA PROFISSIONAL DE 

AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO 

RURAL DE PONTE DE LIMA

Cursos Profissionais 04/01/2017 12/09/2014 31/08/2016 2 828 940,33 FSE 2 404 599,28

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Alto Minho Ponte de Lima

POCH-01-5571-FSE-000069
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE 

CELORICO DA BEIRA
Cursos Profissionais 30/03/2016 15/09/2014 31/07/2016 244 658,46 FSE 207 959,69

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Beiras e Serra da Estrela Celorico da Beira

POCH-01-5571-FSE-000070
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

E.P.R.M. - ESCOLA PROFISSIONAL DE 

RIO MAIOR, LDA, EM
Cursos Profissionais 07/03/2016 10/09/2014 31/08/2016 2 561 257,33 FSE 2 177 068,73

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Lezíria do Tejo Rio Maior

POCH-01-5571-FSE-000071
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE 

MEALHADA
Cursos Profissionais 18/12/2015 15/09/2014 31/08/2016 132 511,14 FSE 112 634,47

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Região de Coimbra Mealhada

POCH-01-5571-FSE-000072
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

PROFIGAIA - SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO 

E FORMAÇÃO TECNOLÓGICA E 

PROFISSIONAL LDA

Cursos Profissionais 31/03/2016 01/09/2014 31/08/2016 6 435 347,58 FSE 5 470 045,44

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal
Área Metropolitana do 

Porto
Vila Nova de Gaia

POCH-01-5571-FSE-000073
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL DE FAFE, 

CABECEIRAS DE BASTO E CELORICO DE 

BASTO

Cursos Profissionais 23/03/2016 01/09/2014 31/08/2016 1 881 658,11 FSE 1 599 409,39

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Ave Fafe

POCH-01-5571-FSE-000074
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

TERCIFORMA-ESTUDOS DE COMERCIO 

E SERVIÇOS S.A.
Cursos Profissionais 09/03/2016 12/09/2014 31/08/2016 1 826 521,80 FSE 1 552 543,53

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal
Área Metropolitana do 

Porto
Porto

POCH-01-5571-FSE-000075
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

ESCOLA PROFISSIONAL DE SANTO 

TIRSO, SOCIEDADE UNIPESSOAL LDA
Cursos Profissionais 16/03/2016 08/09/2014 31/08/2016 1 149 719,20 FSE 977 261,32

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal
Área Metropolitana do 

Porto
Santo Tirso

POCH-01-5571-FSE-000076
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

ESCOLA SECUNDARIA COM 3º CICLO DO 

ENSINO BÁSICO DE BARCELINHOS, 

BARCELOS

Cursos Profissionais 12/05/2016 12/09/2014 31/08/2016 974 805,20 FSE 828 584,42

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Cávado Barcelos
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POCH-01-5571-FSE-000077
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE 

AVEIRO
Cursos Profissionais 15/04/2016 15/09/2014 31/08/2016 891 521,94 FSE 757 793,65

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Região de Aveiro Aveiro

POCH-01-5571-FSE-000078
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE 

ÍLHAVO
Cursos Profissionais 22/04/2016 12/09/2014 31/08/2016 613 769,48 FSE 521 704,06

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Região de Aveiro Ílhavo

POCH-01-5571-FSE-000079
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

TALES-ESTABELECIMENTOS DE ENSINO 

PARTICULAR S.A.
Cursos Profissionais 23/03/2016 01/09/2014 31/08/2016 946 574,02 FSE 804 587,92

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Oeste Arruda dos Vinhos

POCH-01-5571-FSE-000080
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE IDÃES Cursos Profissionais 28/04/2016 12/09/2014 31/08/2016 187 553,91 FSE 159 420,82

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Tâmega e Sousa Felgueiras

POCH-01-5571-FSE-000081
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE 

MIRANDA DO CORVO
Cursos Profissionais 11/04/2016 01/09/2014 31/08/2016 747 859,83 FSE 635 680,86

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Região de Coimbra Miranda do Corvo

POCH-01-5571-FSE-000082
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE 

ALJUSTREL
Cursos Profissionais 06/04/2016 15/09/2014 31/08/2016 357 324,97 FSE 303 726,22

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Baixo Alentejo Aljustrel

POCH-01-5571-FSE-000083
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS TOMAZ 

PELAYO, SANTO TIRSO
Cursos Profissionais 03/05/2016 11/09/2014 30/08/2016 2 681 495,85 FSE 2 279 271,47

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal
Área Metropolitana do 

Porto
Santo Tirso

POCH-01-5571-FSE-000084
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

ESCOLA SECUNDÁRIA ADOLFO 

PORTELA, ÁGUEDA
Cursos Profissionais 26/04/2016 01/09/2014 31/08/2016 1 343 194,21 FSE 1 141 715,08

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Região de Aveiro Águeda

POCH-01-5571-FSE-000085
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

ESCOLA SECUNDARIA AUGUSTO 

GOMES, MATOSINHOS
Cursos Profissionais 06/04/2016 01/09/2014 31/08/2016 920 419,58 FSE 782 356,64

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal
Área Metropolitana do 

Porto
Matosinhos

POCH-01-5571-FSE-000086
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

ASSOCIAÇÃO PARA A FORMAÇÃO 

TECNOLOGICA NO LITORAL 

ALENTEJANO

Cursos Profissionais 05/12/2016 01/09/2014 31/08/2016 2 567 124,79 FSE 2 182 056,07

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Alentejo Litoral Sines

POCH-01-5571-FSE-000087
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

ESCOLA PROFISSIONAL DE TONDELA 

(EPT) - COOPERATIVA DE INTERESSE 

PÚBLICO E RESPONSABILIDADE 

LIMITADA

Cursos Profissionais 04/01/2017 01/09/2014 31/08/2016 3 656 416,45 FSE 3 107 953,98

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Viseu Dão Lafões Tondela

POCH-01-5571-FSE-000088
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

ESCOLA PROFISSIONAL DA MEALHADA, 

E.M., UNIPESSOAL, LDA
Cursos Profissionais 28/03/2016 15/09/2014 31/08/2016 2 171 768,65 FSE 1 846 003,35

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Região de Coimbra Mealhada

POCH-01-5571-FSE-000089
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

ASSOCIAÇÃO PARA A VALORIZAÇÃO 

AGRARIA-AVA
Cursos Profissionais 21/03/2016 15/09/2014 31/08/2016 2 743 887,45 FSE 2 332 304,33

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Oeste Torres Vedras

POCH-01-5571-FSE-000090
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

FUNDAÇÃO BISSAYA BARRETO Cursos Profissionais 05/04/2016 11/09/2014 31/08/2016 587 394,44 FSE 499 285,27

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Região de Coimbra Coimbra

POCH-01-5571-FSE-000091
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

ESCOLA SECUNDARIA DE PAREDES Cursos Profissionais 02/05/2016 01/09/2014 31/08/2016 487 162,24 FSE 414 087,90

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal
Área Metropolitana do 

Porto
Paredes

POCH-01-5571-FSE-000092
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE 

TONDELA TOMAZ RIBEIRO
Cursos Profissionais 11/04/2016 15/09/2014 31/08/2016 654 966,04 FSE 556 721,13

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Viseu Dão Lafões Tondela

POCH-01-5571-FSE-000093
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE SÁTÃO Cursos Profissionais 28/04/2016 15/09/2014 31/08/2016 601 267,51 FSE 511 077,38

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Viseu Dão Lafões Sátão

POCH-01-5571-FSE-000094
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

ENSIPROF - ENSINO E FORMAÇÃO 

PROFISSIONAL LDA
Cursos Profissionais 21/03/2016 01/09/2014 31/08/2016 8 545 190,12 FSE 7 263 411,60

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Cávado Barcelos

POCH-01-5571-FSE-000095
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

ENSIPROF - ENSINO E FORMAÇÃO 

PROFISSIONAL LDA
Cursos Profissionais 21/03/2016 01/09/2014 31/08/2016 2 701 690,78 FSE 2 296 437,16

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Viseu Dão Lafões Viseu

POCH-01-5571-FSE-000096
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

RUIZ,COSTA & FILHOS LDA Cursos Profissionais 21/03/2016 01/09/2014 31/08/2016 1 915 914,26 FSE 1 628 527,12

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal
Área Metropolitana do 

Porto
Matosinhos

POCH-01-5571-FSE-000097
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

EPB - ESCOLA PROFISSIONAL DE BRAGA 

LDA
Cursos Profissionais 31/03/2016 01/09/2014 31/08/2016 5 248 616,02 FSE 4 461 323,62

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Cávado Braga

POCH-01-5571-FSE-000098
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DA LOUSÃ Cursos Profissionais 08/04/2016 16/09/2014 31/07/2016 751 452,05 FSE 638 734,24

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Região de Coimbra Lousã
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POCH-01-5571-FSE-000099
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

APEPO - ASSOCIAÇÃO PARA O ENSINO 

PROFISSIONAL DO OESTE
Cursos Profissionais 24/03/2016 13/09/2014 31/08/2016 3 216 455,07 FSE 2 733 986,81

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Oeste Caldas da Rainha

POCH-01-5571-FSE-000100
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

NAZARÉ FORMA - ENSINO, FORMAÇAO 

E CERTIFICAÇAO PROFISSIONAL, LDA
Cursos Profissionais 23/03/2016 01/09/2014 31/08/2016 1 313 254,41 FSE 1 116 266,25

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Oeste Nazaré

POCH-01-5571-FSE-000101
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

EPRALIMA - ESCOLA PROFISSIONAL DO 

ALTO LIMA - COOPERATIVA DE 

INTERESSE PÚBLICO E 

RESPONSABILIDADE, LIMITADA

Cursos Profissionais 17/03/2016 01/09/2014 31/08/2016 4 544 153,16 FSE 3 862 530,19

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Alto Minho Ponte de Lima

POCH-01-5571-FSE-000102
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

COLÉGIO CIDADE RODA, LDA Cursos Profissionais 17/03/2016 01/09/2014 31/08/2016 625 909,95 FSE 532 023,46

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Região de Leiria Pombal

POCH-01-5571-FSE-000103
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE 

AMARES
Cursos Profissionais 08/04/2016 01/09/2014 31/08/2016 732 684,89 FSE 622 782,16

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Cávado Amares

POCH-01-5571-FSE-000104
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

ESCOLA SECUNDARIA FILIPA DE 

VILHENA
Cursos Profissionais 06/04/2016 01/09/2014 31/08/2016 401 785,46 FSE 341 517,64

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal
Área Metropolitana do 

Porto
Porto

POCH-01-5571-FSE-000105
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

ESCOLA PROFISSIONAL DO MARQUÊS 

DE VALLE FLOR LDA
Cursos Profissionais 02/05/2016 01/09/2014 31/08/2016 1 217 675,53 FSE 1 035 024,20

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Douro Murça

POCH-01-5571-FSE-000106
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS TENENTE 

CORONEL ADÃO CARRAPATOSO, VILA 

NOVA DE FOZ CÔA

Cursos Profissionais 23/03/2016 01/09/2014 31/08/2016 223 454,30 FSE 189 936,16

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Douro Vila Nova de Foz Côa

POCH-01-5571-FSE-000107
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS AFONSO 

DE ALBUQUERQUE, GUARDA
Cursos Profissionais 17/05/2016 15/09/2014 31/07/2016 561 333,74 FSE 477 133,68

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Beiras e Serra da Estrela Guarda

POCH-01-5571-FSE-000108
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

ESCOLA PROFISSIONAL AGRICOLA 

QUINTA DA LAGEOSA
Cursos Profissionais 17/03/2016 01/09/2014 31/08/2016 823 965,29 FSE 700 370,50

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Beiras e Serra da Estrela Covilhã

POCH-01-5571-FSE-000109
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

GONDHUMANIS - EDUCAÇÃO E 

FORMAÇÃO LDA
Cursos Profissionais 17/03/2016 15/09/2014 31/08/2016 1 265 947,29 FSE 1 076 055,20

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal
Área Metropolitana do 

Porto
Gondomar

POCH-01-5571-FSE-000110
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS 

MURALHAS DO MINHO
Cursos Profissionais 18/04/2016 15/09/2014 31/08/2016 309 724,70 FSE 263 266,00

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Alto Minho Valença

POCH-01-5571-FSE-000111
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

D.E.F.P. - DESENVOLVIMENTO, ENSINO 

E FORMAÇÃO PROFISSIONAL LDA
Cursos Profissionais 17/03/2016 15/09/2014 31/08/2016 1 168 906,58 FSE 993 570,59

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal
Terras de Trás-os-

Montes
Bragança

POCH-01-5571-FSE-000112
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

FUNDAÇÃO ESCOLA PROFISSIONAL DE 

LEIRIA
Cursos Profissionais 11/04/2016 01/09/2014 31/08/2016 2 745 251,85 FSE 2 333 464,07

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Região de Leiria Leiria

POCH-01-5571-FSE-000113
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE 

MORTÁGUA
Cursos Profissionais 01/06/2016 01/09/2014 31/08/2016 552 820,51 FSE 469 897,43

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Região de Coimbra Mortágua

POCH-01-5571-FSE-000114
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

EMEQUATRO - EDUCAÇÃO E SERVIÇOS 

LDA
Cursos Profissionais 23/12/2015 01/09/2014 31/08/2016 378 363,92 FSE 321 609,33

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Região de Coimbra Lousã

POCH-01-5571-FSE-000115
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

CENTRO DE ESTUDOS E FORMAÇÃO 

AQUILES ESTAÇO, UNIPESSOAL, LDA
Cursos Profissionais 21/03/2016 01/09/2014 31/08/2016 1 308 483,80 FSE 1 112 211,23

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Baixo Alentejo Vidigueira

POCH-01-5571-FSE-000116
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

ITA - INSTITUTO DE TECNOLOGIAS 

AVANÇADAS PARA A FORMAÇÃO LDA
Cursos Profissionais 23/03/2016 12/09/2014 31/08/2016 1 985 804,80 FSE 1 687 934,08

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal
Área Metropolitana do 

Porto
Porto

POCH-01-5571-FSE-000117
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS COIMBRA 

CENTRO
Cursos Profissionais 15/04/2016 15/09/2014 31/08/2016 802 634,45 FSE 682 239,28

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Região de Coimbra Coimbra

POCH-01-5571-FSE-000118
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

ESCOLA SECUNDARIA DE AVELAR 

BROTERO
Cursos Profissionais 11/04/2016 01/09/2014 31/08/2016 4 181 840,01 FSE 3 554 564,01

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Região de Coimbra Coimbra

POCH-01-5571-FSE-000119
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

ESCOLA SECUNDARIA DA RAINHA 

SANTA ISABEL,ESTREMOZ
Cursos Profissionais 18/07/2016 15/09/2014 31/08/2016 416 338,69 FSE 353 887,89

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Alentejo Central Estremoz

POCH-01-5571-FSE-000120
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

ENTEC - ENSINO TÉCNICO-

PROFISSIONAL LDA
Cursos Profissionais 16/03/2016 15/09/2014 31/08/2016 951 460,42 FSE 808 741,36

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal
Área Metropolitana do 

Porto
Porto
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POCH-01-5571-FSE-000121
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

ENSINANSIÃES - ENSINO TÉCNICO-

PROFISSIONAL - COOPERATIVA DE 

INTERESSE PÚBLICO DE 

RESPONSABILIDADE LIMITADA

Cursos Profissionais 13/05/2016 01/09/2014 31/08/2016 504 652,90 FSE 428 954,97

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Douro Carrazeda de Ansiães

POCH-01-5571-FSE-000122
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

SÃO TEOTONIO-SOCIEDADE DE 

ENSINO,CULTURA E EDUCAÇÃO CRISTÃ 

S.A.

Cursos Profissionais 11/04/2016 01/09/2014 31/08/2016 393 332,36 FSE 334 332,51

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Região de Coimbra Coimbra

POCH-01-5571-FSE-000123
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE 

FORNOS DE ALGODRES
Cursos Profissionais 26/04/2016 15/09/2014 31/08/2016 441 461,42 FSE 375 242,21

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Beiras e Serra da Estrela Fornos de Algodres

POCH-01-5571-FSE-000124
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

ESCOLA SECUNDARIA DE BOA NOVA, 

LEÇA DA PALMEIRA, MATOSINHOS
Cursos Profissionais 17/05/2016 12/09/2014 15/08/2016 767 506,33 FSE 652 380,38

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal
Área Metropolitana do 

Porto
Matosinhos

POCH-01-5571-FSE-000125
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

DECEL-DESENVOLVIMENTO DE 

ESTABELECIMENTOS DE ENSINO LDA
Cursos Profissionais 04/12/2015 12/09/2014 31/08/2016 575 147,25 FSE 488 875,16

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal
Área Metropolitana do 

Porto
São João da Madeira

POCH-01-5571-FSE-000126
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DO 

CADAVAL
Cursos Profissionais 07/06/2016 15/09/2014 31/08/2016 209 647,39 FSE 178 200,28

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Oeste Cadaval

POCH-01-5571-FSE-000127
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

INSTITUTO PROFISSIONAL DA SERTÃ, 

LDA
Cursos Profissionais 31/03/2016 01/09/2014 31/08/2016 598 394,98 FSE 508 635,73

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Médio Tejo Sertã

POCH-01-5571-FSE-000128
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS D. 

AFONSO HENRIQUES, AVES, SANTO 

TIRSO

Cursos Profissionais 06/04/2016 15/09/2014 31/08/2016 800 765,50 FSE 680 650,68

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal
Área Metropolitana do 

Porto
Santo Tirso

POCH-01-5571-FSE-000130
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

SEMINARIO DIOCESANO DE LEIRIA Cursos Profissionais 09/12/2015 01/09/2014 31/08/2016 247 196,90 FSE 210 117,37

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Médio Tejo Ourém

POCH-01-5571-FSE-000131
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

SICÓ FORMAÇÃO - SOCIEDADE DE 

ENSINO PROFISSIONAL S.A.
Cursos Profissionais 13/04/2016 01/09/2014 31/08/2016 3 265 993,78 FSE 2 776 094,71

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Região de Leiria Ansião

POCH-01-5571-FSE-000132
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE 

MÉRTOLA
Cursos Profissionais 11/08/2015 12/09/2014 31/08/2015 50 084,00 FSE 42 571,40

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Baixo Alentejo Mértola

POCH-01-5571-FSE-000133
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

EPO - CENTRO ESCOLAR E 

EMPRESARIAL DO SUDOESTE 

ALENTEJANO, S.A.

Cursos Profissionais 27/04/2016 01/09/2014 31/08/2016 2 241 398,90 FSE 1 905 189,06

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Alentejo Litoral Odemira

POCH-01-5571-FSE-000134
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DA 

BATALHA
Cursos Profissionais 08/04/2016 15/09/2014 31/08/2016 782 071,33 FSE 664 760,63

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Região de Leiria Batalha

POCH-01-5571-FSE-000135
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE 

ALVAIÁZERE
Cursos Profissionais 11/08/2015 01/09/2014 31/08/2015 51 161,23 FSE 43 487,05

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Região de Leiria Alvaiázere

POCH-01-5571-FSE-000136
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

ESCOLA PROFISSIONAL DE VOUZELA, 

LDA
Cursos Profissionais 28/03/2016 15/09/2014 31/08/2016 2 116 822,48 FSE 1 799 299,11

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Viseu Dão Lafões Vouzela

POCH-01-5571-FSE-000137
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE 

ODEMIRA
Cursos Profissionais 02/05/2016 15/09/2014 31/08/2016 407 028,38 FSE 345 974,12

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Alentejo Litoral Odemira

POCH-01-5571-FSE-000138
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS NUNO 

ÁLVARES
Cursos Profissionais 15/04/2016 15/09/2014 31/08/2016 234 561,73 FSE 199 377,47

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Beira Baixa Castelo Branco

POCH-01-5571-FSE-000139
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DA SERTÃ Cursos Profissionais 28/07/2016 15/09/2014 31/08/2016 856 803,66 FSE 728 283,11

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Médio Tejo Sertã

POCH-01-5571-FSE-000140
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

ESPROSER - ESCOLA PROFISSIONAL S.A. Cursos Profissionais 24/11/2016 22/09/2014 31/08/2016 2 127 944,15 FSE 1 808 752,53

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Douro Sernancelhe

POCH-01-5571-FSE-000141
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE 

ALPENDURADA
Cursos Profissionais 22/04/2016 15/09/2014 31/08/2016 794 037,86 FSE 674 932,18

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Tâmega e Sousa Marco de Canaveses

POCH-01-5571-FSE-000142
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

ESCOLA SECUNDARIA EMIDIO 

NAVARRO
Cursos Profissionais 19/05/2016 01/09/2014 31/08/2016 2 225 023,92 FSE 1 891 270,33

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Viseu Dão Lafões Viseu

POCH-01-5571-FSE-000143
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE MIRA Cursos Profissionais 22/04/2016 15/09/2014 31/08/2016 610 541,11 FSE 518 959,94

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Região de Coimbra Mira
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POCH-01-5571-FSE-000144
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE 

REGUENGOS DE MONSARAZ
Cursos Profissionais 06/04/2016 15/09/2014 31/08/2016 557 598,78 FSE 473 958,96

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Alentejo Central Reguengos de Monsaraz

POCH-01-5571-FSE-000145
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

ASSOCIAÇÃO PARA O ENSINO BENTO 

DE JESUS CARAÇA
Cursos Profissionais 21/03/2016 15/09/2014 31/08/2016 2 624 668,50 FSE 2 230 968,23

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Ave Vila Nova de Famalicão

POCH-01-5571-FSE-000146
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

ESCOLA PROFISSIONAL DE VILA DO 

CONDE, UNIPESSOAL LDA
Cursos Profissionais 16/03/2016 01/09/2014 31/08/2016 2 249 892,88 FSE 1 912 408,95

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal
Área Metropolitana do 

Porto
Vila do Conde

POCH-01-5571-FSE-000147
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE 

PEDROUÇOS
Cursos Profissionais 05/02/2016 12/09/2014 31/08/2016 138 510,70 FSE 117 734,10

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal
Área Metropolitana do 

Porto
Maia

POCH-01-5571-FSE-000148
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

E. M. P. - ESCOLA DE MODA DO PORTO, 

LDA
Cursos Profissionais 04/01/2017 02/09/2014 31/08/2016 1 339 955,72 FSE 1 138 962,36

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal
Área Metropolitana do 

Porto
Porto

POCH-01-5571-FSE-000149
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

ASSOCIAÇÃO PARA O ENSINO BENTO 

DE JESUS CARAÇA
Cursos Profissionais 21/03/2016 11/09/2014 31/08/2016 946 920,45 FSE 804 882,38

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Baixo Alentejo Beja

POCH-01-5571-FSE-000150
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE 

CONDEIXA-A-NOVA
Cursos Profissionais 01/06/2016 15/09/2014 22/07/2016 273 333,54 FSE 232 333,51

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Região de Coimbra Condeixa-a-Nova

POCH-01-5571-FSE-000151
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

EPCE - ESCOLA PROFISSIONAL DE 

COMÉRCIO EXTERNO LDA
Cursos Profissionais 30/03/2016 01/09/2014 31/08/2016 2 282 555,49 FSE 1 940 172,17

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal
Área Metropolitana do 

Porto
Porto

POCH-01-5571-FSE-000152
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

ESCOLA SECUNDÁRIA COM 3º CICLO DO 

ENSINO BÁSICO QUINTA DAS 

PALMEIRAS, COVILHÃ

Cursos Profissionais 22/04/2016 01/09/2014 31/08/2016 754 267,34 FSE 641 127,24

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Beiras e Serra da Estrela Covilhã

POCH-01-5571-FSE-000153
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS SEVERIM 

DE FARIA, ÉVORA
Cursos Profissionais 18/04/2016 15/09/2014 31/08/2016 671 411,70 FSE 570 699,95

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Alentejo Central Évora

POCH-01-5571-FSE-000154
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE VAGOS Cursos Profissionais 11/04/2016 15/09/2014 31/08/2016 534 110,27 FSE 453 993,73

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Região de Aveiro Vagos

POCH-01-5571-FSE-000155
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE SANTA 

MARIA MAIOR, VIANA DO CASTELO
Cursos Profissionais 08/04/2016 01/09/2014 31/08/2016 1 206 243,82 FSE 1 025 307,25

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Alto Minho Viana do Castelo

POCH-01-5571-FSE-000156
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

CASA DO POVO DE SANTA MARIA DE 

LAMAS
Cursos Profissionais 16/03/2016 15/09/2014 31/08/2016 2 084 705,80 FSE 1 771 999,93

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal
Área Metropolitana do 

Porto
Santa Maria da Feira

POCH-01-5571-FSE-000157
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO VERTICAL DE MURÇA Cursos Profissionais 18/12/2015 01/09/2014 31/08/2016 133 405,26 FSE 113 394,47

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Douro Murça

POCH-01-5571-FSE-000158
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE NELAS Cursos Profissionais 03/05/2016 15/09/2014 31/08/2016 698 523,67 FSE 593 745,12

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Viseu Dão Lafões Nelas

POCH-01-5571-FSE-000159
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS RAUL 

PROENÇA
Cursos Profissionais 11/04/2016 15/09/2014 31/08/2016 474 807,97 FSE 403 586,77

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Oeste Caldas da Rainha

POCH-01-5571-FSE-000160
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

ESCOLA PROFISSIONAL DE 

DESENVOLVIMENTO RURAL DE SERPA
Cursos Profissionais 21/12/2016 01/09/2014 31/08/2016 1 663 317,95 FSE 1 413 820,26

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Baixo Alentejo Serpa

POCH-01-5571-FSE-000161
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

COOPERATIVA DE ENSINO DE VILA 

NOVA FAMALICÃO, C.R.L.
Cursos Profissionais 25/02/2016 01/09/2014 31/08/2016 3 017 561,88 FSE 2 564 927,60

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Ave Vila Nova de Famalicão

POCH-01-5571-FSE-000162
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DO 

CONCELHO DE CAMPO MAIOR
Cursos Profissionais 28/07/2016 12/09/2014 31/08/2016 234 637,98 FSE 199 442,28

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Alto Alentejo Campo Maior

POCH-01-5571-FSE-000163
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

SEMINARIO CONCILIAR DE BRAGA Cursos Profissionais 21/03/2016 01/09/2014 31/08/2016 609 314,85 FSE 517 917,62

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Ave Cabeceiras de Basto

POCH-01-5571-FSE-000164
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS 

DE CASTELO DE PAIVA
Cursos Profissionais 12/04/2016 11/09/2014 31/08/2016 752 157,73 FSE 639 334,07

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Tâmega e Sousa Castelo de Paiva

POCH-01-5571-FSE-000165
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE VALE 

DE OVIL
Cursos Profissionais 04/04/2016 01/09/2014 31/08/2016 1 161 505,00 FSE 987 279,25

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Tâmega e Sousa Baião
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POCH-01-5571-FSE-000166
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

INSTITUTO INÁCIO DE LOYOLA Cursos Profissionais 03/05/2016 01/09/2014 31/08/2016 744 356,44 FSE 632 702,97

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Região de Coimbra Coimbra

POCH-01-5571-FSE-000167
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE 

VENDAS NOVAS
Cursos Profissionais 08/04/2016 15/09/2014 31/08/2016 425 823,90 FSE 361 950,32

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Alentejo Central Vendas Novas

POCH-01-5571-FSE-000168
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

EMPRESA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E 

CULTURA DE BARCELOS, E.M.
Cursos Profissionais 17/03/2016 01/09/2014 31/08/2016 2 855 607,65 FSE 2 427 266,50

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Cávado Barcelos

POCH-01-5571-FSE-000169
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE 

MAXIMINOS
Cursos Profissionais 05/02/2016 12/09/2014 31/08/2016 352 352,72 FSE 299 499,81

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Cávado Braga

POCH-01-5571-FSE-000170
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

DIDÁXIS - COOPERATIVA DE ENSINO, 

CRL
Cursos Profissionais 21/03/2016 10/09/2014 31/08/2016 6 616 980,70 FSE 5 624 433,60

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Ave Vila Nova de Famalicão

POCH-01-5571-FSE-000171
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

ESCOLA DE FORMAÇÃO SOCIAL RURAL Cursos Profissionais 21/03/2016 11/09/2014 31/08/2016 405 579,70 FSE 344 742,75

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Douro Lamego

POCH-01-5571-FSE-000172
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

CEPROF - CENTROS ESCOLARES DE 

ENSINO PROFISSIONAL LDA
Cursos Profissionais 23/03/2016 12/09/2014 31/08/2016 2 631 303,84 FSE 2 236 608,26

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal
Área Metropolitana do 

Porto
Espinho

POCH-01-5571-FSE-000173
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

ASSOCIAÇÃO AGOSTINHO ROSETA Cursos Profissionais 17/03/2016 01/09/2014 31/08/2016 611 725,26 FSE 519 966,47

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Douro Vila Real

POCH-01-5571-FSE-000174
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

IG - ESCOLA PROFISSIONAL LDA Cursos Profissionais 21/03/2016 01/09/2014 31/08/2016 2 043 297,16 FSE 1 736 802,59

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Beiras e Serra da Estrela Gouveia

POCH-01-5571-FSE-000175
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO VERTICAL DE 

REDONDO
Cursos Profissionais 12/07/2016 15/09/2014 31/08/2016 361 490,35 FSE 307 266,80

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Alentejo Central Redondo

POCH-01-5571-FSE-000176
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

ASSOCIAÇÃO AGOSTINHO ROSETA Cursos Profissionais 17/03/2016 01/09/2014 31/08/2016 973 199,20 FSE 827 219,32

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Alto Alentejo Crato

POCH-01-5571-FSE-000177
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

ESCOLA PROFISSIONAL D. MARIANA 

SEIXAS, LDA
Cursos Profissionais 15/04/2016 01/09/2014 31/08/2016 4 620 774,23 FSE 3 927 658,10

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Viseu Dão Lafões Castro Daire

POCH-01-5571-FSE-000178
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE CANAS 

DE SENHORIM
Cursos Profissionais 08/04/2016 11/09/2014 31/08/2016 457 141,22 FSE 388 570,04

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Viseu Dão Lafões Nelas

POCH-01-5571-FSE-000179
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

E. T. P. M. M. - ESCOLA TÉCNICA E 

PROFISSIONAL MARQUÊS DE 

MARIALVA, S.A.

Cursos Profissionais 17/03/2016 01/09/2014 31/08/2016 1 818 624,92 FSE 1 545 831,18

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Região de Coimbra Cantanhede

POCH-01-5571-FSE-000180
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

ESCOLA SECUNDÁRIA DE SÃO 

LOURENÇO
Cursos Profissionais 17/05/2016 12/09/2014 31/08/2016 252 400,12 FSE 214 540,10

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Alto Alentejo Portalegre

POCH-01-5571-FSE-000181
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE 

MONTEMOR-O-NOVO
Cursos Profissionais 04/04/2016 12/09/2014 31/08/2016 595 725,54 FSE 506 366,71

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Alentejo Central Montemor-o-Novo

POCH-01-5571-FSE-000182
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

ESCOLA SECUNDÁRIA DE S. PEDRO DA 

COVA, GONDOMAR
Cursos Profissionais 08/04/2016 15/09/2014 31/08/2016 978 107,09 FSE 831 391,03

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal
Área Metropolitana do 

Porto
Gondomar

POCH-01-5571-FSE-000183
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

PRO SENA - EMPRESA PROMOTORA DE 

SERVIÇOS DE ENSINO S.A.
Cursos Profissionais 13/05/2016 01/09/2014 31/08/2016 1 769 606,61 FSE 1 504 165,62

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Beiras e Serra da Estrela Seia

POCH-01-5571-FSE-000184
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE SEVER 

DO VOUGA
Cursos Profissionais 22/04/2016 01/09/2014 31/08/2016 475 705,90 FSE 404 350,02

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Região de Aveiro Sever do Vouga

POCH-01-5571-FSE-000185
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

ASDOURO - ASSOCIAÇÃO DE 

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO E 

FORMAÇÃO PROFISSIONAL DO ALTO 

DOURO

Cursos Profissionais 26/04/2016 01/09/2014 31/08/2016 738 171,62 FSE 627 445,88

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Douro São João da Pesqueira

POCH-01-5571-FSE-000186
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

NOVALVITO - ENSINO PROFISSIONAL, 

COOPERATIVA DE INTERESSE PÚBLICO 

DE RESPONSABILIDADE LIMITADA

Cursos Profissionais 23/03/2016 15/09/2014 31/08/2016 1 951 511,56 FSE 1 658 784,83

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Baixo Alentejo Alvito

POCH-01-5571-FSE-000187
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

ESCOLA PROFISSIONAL DE 

AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO 

RURAL DE VAGOS

Cursos Profissionais 27/01/2017 15/09/2014 31/08/2016 4 653 777,00 FSE 3 955 710,45

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Região de Aveiro Vagos
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POCH-01-5571-FSE-000188
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

OVAR FORMA - ENSINO E FORMAÇÃO , 

LDA
Cursos Profissionais 17/03/2016 12/09/2014 31/08/2016 788 524,23 FSE 670 245,60

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Região de Aveiro Ovar

POCH-01-5571-FSE-000189
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS RAFAEL 

BORDALO PINHEIRO
Cursos Profissionais 26/04/2016 15/09/2014 31/08/2016 2 397 079,27 FSE 2 037 517,38

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Oeste Caldas da Rainha

POCH-01-5571-FSE-000190
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE 

TABUAÇO
Cursos Profissionais 03/02/2016 12/09/2014 31/08/2016 119 133,33 FSE 101 263,33

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Douro Tabuaço

POCH-01-5571-FSE-000191
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

PRODESO - ENSINO PROFISSIONAL, 

E.M., LDA
Cursos Profissionais 17/03/2016 15/09/2014 31/08/2016 707 872,73 FSE 601 691,82

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Região de Coimbra Coimbra

POCH-01-5571-FSE-000192
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

FUNDAÇÃO ÁTRIO DA MÚSICA Cursos Profissionais 31/03/2016 01/09/2014 31/08/2016 3 022 738,11 FSE 2 569 327,39

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Alto Minho Viana do Castelo

POCH-01-5571-FSE-000193
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE OVAR 

SUL
Cursos Profissionais 17/05/2016 15/09/2014 31/08/2016 804 061,68 FSE 683 452,43

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Região de Aveiro Ovar

POCH-01-5571-FSE-000194
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

ESCOLA SECUNDARIA DE PENICHE Cursos Profissionais 26/04/2016 01/09/2014 31/08/2016 664 148,51 FSE 564 526,23

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Oeste Peniche

POCH-01-5571-FSE-000195
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

EPROMAT - ESCOLA PROFISSIONAL DE 

MATOSINHOS LDA
Cursos Profissionais 21/03/2016 01/09/2014 31/08/2016 2 439 625,14 FSE 2 073 681,37

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal
Área Metropolitana do 

Porto
Matosinhos

POCH-01-5571-FSE-000196
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS ABADE DE 

BAÇAL, BRAGANÇA
Cursos Profissionais 26/04/2016 15/09/2014 31/08/2016 374 515,55 FSE 318 338,22

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal
Terras de Trás-os-

Montes
Bragança

POCH-01-5571-FSE-000197
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE SANTO 

ANDRÉ, SANTIAGO DO CACÉM
Cursos Profissionais 06/04/2016 15/09/2014 31/08/2016 245 021,25 FSE 208 268,06

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Alentejo Litoral Santiago do Cacém

POCH-01-5571-FSE-000198
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

ADEMINHO - ASSOCIAÇÃO PARA O 

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO 

PROFISSIONAL DO ALTO MINHO 

INTERIOR

Cursos Profissionais 17/03/2016 15/09/2014 31/08/2016 3 352 044,38 FSE 2 849 237,72

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Alto Minho Paredes de Coura

POCH-01-5571-FSE-000199
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS ANDRÉ DE 

GOUVEIA, ÉVORA
Cursos Profissionais 04/04/2016 15/09/2014 31/08/2016 1 092 079,07 FSE 928 267,21

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Alentejo Central Évora

POCH-01-5571-FSE-000200
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS 

DE MIRANDA DO DOURO
Cursos Profissionais 05/04/2016 15/09/2014 31/08/2016 262 742,15 FSE 223 330,83

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal
Terras de Trás-os-

Montes
Miranda do Douro

POCH-01-5571-FSE-000201
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE 

PENALVA DO CASTELO
Cursos Profissionais 03/01/2017 12/09/2014 31/08/2016 783 686,86 FSE 666 133,83

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Viseu Dão Lafões Penalva do Castelo

POCH-01-5571-FSE-000202
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

CONSERVATORIO DE MUSICA DE 

COIMBRA
Cursos Profissionais 18/04/2016 15/09/2014 31/08/2016 366 502,23 FSE 311 526,90

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Região de Coimbra Coimbra

POCH-01-5571-FSE-000203
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE OVAR Cursos Profissionais 13/05/2016 01/09/2014 31/08/2016 685 058,15 FSE 582 299,43

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Região de Aveiro Ovar

POCH-01-5571-FSE-000204
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE SANTA 

COMBA DÃO
Cursos Profissionais 03/05/2016 12/09/2014 31/08/2016 1 136 366,47 FSE 965 911,50

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Viseu Dão Lafões Santa Comba Dão

POCH-01-5571-FSE-000205
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

ASSOCIAÇÃO PROMOTORA DO ENSINO 

PROFISSIONAL PARA O ALTO TÂMEGA
Cursos Profissionais 27/10/2016 01/09/2014 31/08/2016 2 612 373,59 FSE 2 220 517,55

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Alto Tâmega Chaves

POCH-01-5571-FSE-000206
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE VILA 

NOVA DE POIARES
Cursos Profissionais 26/04/2016 15/09/2014 31/08/2016 785 826,78 FSE 667 952,76

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Região de Coimbra Vila Nova de Poiares

POCH-01-5571-FSE-000207
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE 

ÁGUEDA SUL
Cursos Profissionais 13/05/2016 15/09/2014 31/08/2016 1 989 570,34 FSE 1 691 134,79

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Região de Aveiro Águeda

POCH-01-5571-FSE-000208
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

ESCOLA BÁSICA E SECUNDÁRIA QUINTA 

DAS FLORES, COIMBRA
Cursos Profissionais 13/05/2016 16/09/2014 31/08/2016 890 833,98 FSE 757 208,88

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Região de Coimbra Coimbra

POCH-01-5571-FSE-000209
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

ESCOLA SECUNDARIA JOSE FALCÃO Cursos Profissionais 12/04/2016 15/09/2014 31/08/2016 426 388,59 FSE 362 430,30

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Região de Coimbra Coimbra
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POCH-01-5571-FSE-000210
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE VILA 

NOVA DE CERVEIRA
Cursos Profissionais 11/08/2015 15/09/2014 31/07/2015 52 209,08 FSE 44 377,72

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Alto Minho Vila Nova de Cerveira

POCH-01-5571-FSE-000211
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE 

TONDELA CÂNDIDO DE FIGUEIREDO
Cursos Profissionais 15/02/2016 15/09/2014 31/08/2016 344 188,06 FSE 292 559,85

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Viseu Dão Lafões Tondela

POCH-01-5571-FSE-000212
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DR. 

RAMIRO SALGADO, TORRE DE 

MONCORVO

Cursos Profissionais 03/02/2016 15/09/2014 31/08/2016 311 221,12 FSE 264 537,95

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Douro Torre de Moncorvo

POCH-01-5571-FSE-000213
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS COIMBRA 

OESTE
Cursos Profissionais 13/05/2016 01/09/2014 29/07/2016 3 612 113,92 FSE 3 070 296,83

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Região de Coimbra Coimbra

POCH-01-5571-FSE-000214
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS 

DO CONCELHO DE ALFÂNDEGA DA FÉ
Cursos Profissionais 12/01/2016 15/09/2014 31/08/2016 98 833,65 FSE 84 008,60

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal
Terras de Trás-os-

Montes
Alfândega da Fé

POCH-01-5571-FSE-000215
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS 

DE OLIVEIRA JÚNIOR
Cursos Profissionais 13/05/2016 01/09/2014 31/08/2016 766 895,52 FSE 651 861,19

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal
Área Metropolitana do 

Porto
São João da Madeira

POCH-01-5571-FSE-000216
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS ALCAIDES 

DE FARIA, BARCELOS
Cursos Profissionais 04/04/2016 16/09/2014 31/08/2016 3 339 185,81 FSE 2 838 307,94

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Cávado Barcelos

POCH-01-5571-FSE-000217
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS GUERRA 

JUNQUEIRO, FREIXO DE ESPADA À 

CINTA

Cursos Profissionais 11/01/2016 15/09/2014 31/08/2016 93 848,23 FSE 79 771,00

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Douro Freixo de Espada à Cinta

POCH-01-5571-FSE-000218
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE 

CARRAZEDA DE ANSIÃES
Cursos Profissionais 22/04/2016 12/09/2014 31/08/2016 205 626,95 FSE 174 782,91

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Douro Carrazeda de Ansiães

POCH-01-5571-FSE-000220
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

EPF - ENSINO PROFISSIONAL DE 

FELGUEIRAS, E.M.
Cursos Profissionais 05/05/2016 01/09/2014 31/08/2016 2 648 071,37 FSE 2 250 860,66

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Tâmega e Sousa Felgueiras

POCH-01-5571-FSE-000221
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS 

HENRIQUES NOGUEIRA
Cursos Profissionais 03/05/2016 15/09/2014 31/08/2016 2 108 786,79 FSE 1 792 468,77

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Oeste Torres Vedras

POCH-01-5571-FSE-000222
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

ESCOLA SECUNDARIA DE HENRIQUE 

MEDINA
Cursos Profissionais 03/01/2017 15/09/2014 31/08/2016 1 303 544,48 FSE 1 108 012,81

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Cávado Esposende

POCH-01-5571-FSE-000223
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

SOCIEDADE DE ENSINO CENTRAL 

VILAMEANENSE S.A.
Cursos Profissionais 25/05/2016 15/09/2014 31/08/2016 1 038 420,59 FSE 882 657,50

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Tâmega e Sousa Amarante

POCH-01-5571-FSE-000224
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS FERNÃO 

DO PÓ
Cursos Profissionais 26/04/2016 15/09/2014 31/08/2016 565 971,39 FSE 481 075,68

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Oeste Bombarral

POCH-01-5571-FSE-000225
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS VALE 

D'ESTE
Cursos Profissionais 13/05/2016 11/09/2014 31/08/2016 469 153,76 FSE 398 780,70

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Cávado Barcelos

POCH-01-5571-FSE-000226
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE TÁBUA Cursos Profissionais 18/04/2016 15/09/2014 31/08/2016 755 310,67 FSE 642 014,07

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Região de Coimbra Tábua

POCH-01-5571-FSE-000227
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS PADRE 

ANTÓNIO DE ANDRADE
Cursos Profissionais 08/02/2017 15/09/2014 31/08/2016 197 584,40 FSE 167 946,74

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Beira Baixa Oleiros

POCH-01-5571-FSE-000228
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

PETROENSINO - ENSINO E FORMAÇÃO 

PROFISSIONAL, LDA
Cursos Profissionais 18/04/2016 01/09/2014 31/08/2016 2 001 680,82 FSE 1 701 428,70

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Região de Leiria Pedrógão Grande

POCH-01-5571-FSE-000229
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

ARTEMIR - ASSOCIAÇÃO DE ENSINO 

PROFISSIONAL ARTÍSTICO
Cursos Profissionais 29/03/2016 01/09/2014 31/08/2016 3 185 644,56 FSE 2 707 797,88

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal
Terras de Trás-os-

Montes
Mirandela

POCH-01-5571-FSE-000230
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

FEDESPAB - ASSOCIAÇÃO DE ENSINO E 

DESENVOLVIMENTO DE PAÇOS DE 

BRANDÃO

Cursos Profissionais 17/03/2016 25/09/2014 31/08/2016 1 233 141,16 FSE 1 048 169,99

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal
Área Metropolitana do 

Porto
Santa Maria da Feira

POCH-01-5571-FSE-000231
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

MISSIONÁRIOS CLARETIANOS 

PROVÍNCIA DE FÁTIMA
Cursos Profissionais 24/11/2016 01/09/2014 31/08/2016 9 989 136,95 FSE 8 490 766,41

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal
Área Metropolitana do 

Porto
Vila Nova de Gaia

POCH-01-5571-FSE-000232
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

ESCOLA PROFISSIONAL DE 

DESENVOLVIMENTO RURAL DE ALTER 

DO CHÃO

Cursos Profissionais 14/03/2016 15/09/2014 31/08/2016 670 740,36 FSE 570 129,31

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Alto Alentejo Alter do Chão
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POCH-01-5571-FSE-000233
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

SEMINARIO MENOR DE NOSSA 

SENHORA DO ROSARIO DE VILAR 

(SEMINARIO DE VILAR)

Cursos Profissionais 27/10/2016 01/09/2014 31/08/2016 5 552 984,30 FSE 4 720 036,66

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Tâmega e Sousa Amarante

POCH-01-5571-FSE-000234
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE GAIA 

NASCENTE, VILA NOVA DE GAIA
Cursos Profissionais 22/04/2016 15/09/2014 18/07/2016 707 493,37 FSE 601 369,36

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal
Área Metropolitana do 

Porto
Vila Nova de Gaia

POCH-01-5571-FSE-000235
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

ESCOLA SECUNDARIA COM 3º CICLO DO 

ENSINO BÁSICO ARQUITECTO OLIVEIRA 

FERREIRA, ARCOZELO, VILA NOVA DE 

GAIA

Cursos Profissionais 18/04/2016 15/09/2014 13/07/2016 516 532,14 FSE 439 052,32

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal
Área Metropolitana do 

Porto
Vila Nova de Gaia

POCH-01-5571-FSE-000236
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DR. 

MÁRIO SACRAMENTO, AVEIRO
Cursos Profissionais 22/04/2016 15/09/2014 31/08/2016 661 817,23 FSE 562 544,65

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Região de Aveiro Aveiro

POCH-01-5571-FSE-000237
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

BEATRIZ RIBEIRO & FILHOS LDA Cursos Profissionais 28/03/2016 11/09/2014 31/08/2016 2 177 405,69 FSE 1 850 794,84

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal
Área Metropolitana do 

Porto
Porto

POCH-01-5571-FSE-000238
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

ESCOLA SECUNDÁRIA DE INÊS DE 

CASTRO
Cursos Profissionais 06/04/2016 11/09/2014 22/07/2016 927 394,15 FSE 788 285,03

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal
Área Metropolitana do 

Porto
Vila Nova de Gaia

POCH-01-5571-FSE-000239
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

ACADEMIA DE MÚSICA DA RUA COSTA 

CABRAL LDA
Cursos Profissionais 24/11/2016 01/09/2014 31/08/2016 1 263 756,45 FSE 1 074 192,98

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal
Área Metropolitana do 

Porto
Porto

POCH-01-5571-FSE-000240
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DIOGO DE 

MACEDO, OLIVAL, VILA NOVA DE GAIA
Cursos Profissionais 11/04/2016 15/09/2014 15/07/2016 189 422,05 FSE 161 008,74

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal
Área Metropolitana do 

Porto
Vila Nova de Gaia

POCH-01-5571-FSE-000241
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE 

BARCELOS
Cursos Profissionais 13/05/2016 15/09/2014 31/08/2016 1 531 960,66 FSE 1 302 166,56

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Cávado Barcelos

POCH-01-5571-FSE-000242
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

ESCOLA PROFISSIONAL DE FERMIL, 

CELORICO DE BASTO
Cursos Profissionais 11/01/2017 15/09/2014 31/08/2016 1 755 414,09 FSE 1 492 101,98

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Tâmega e Sousa Celorico de Basto

POCH-01-5571-FSE-000243
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

COLEGIO JOÃO DE BARROS S.A. Cursos Profissionais 22/03/2016 15/09/2014 31/08/2016 501 464,60 FSE 426 244,91

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Região de Leiria Pombal

POCH-01-5571-FSE-000244
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS Nº 2 DE 

BEJA
Cursos Profissionais 11/04/2016 01/09/2014 31/08/2016 1 813 259,39 FSE 1 541 270,48

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Baixo Alentejo Beja

POCH-01-5571-FSE-000245
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE VILA 

VIÇOSA
Cursos Profissionais 10/01/2017 15/09/2014 31/08/2016 737 577,70 FSE 626 941,05

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Alentejo Central Vila Viçosa

POCH-01-5571-FSE-000246
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE 

ALCANENA
Cursos Profissionais 07/06/2016 15/09/2014 31/08/2016 400 832,97 FSE 340 708,02

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Médio Tejo Alcanena

POCH-01-5571-FSE-000247
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS 

DOMINGOS SEQUEIRA, LEIRIA
Cursos Profissionais 12/04/2016 15/09/2014 31/08/2016 2 910 033,48 FSE 2 473 528,46

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Região de Leiria Leiria

POCH-01-5571-FSE-000248
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE 

FIGUEIRA DE CASTELO RODRIGO
Cursos Profissionais 17/02/2016 15/09/2014 31/08/2016 145 632,56 FSE 123 787,68

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Beiras e Serra da Estrela Figueira de Castelo Rodrigo

POCH-01-5571-FSE-000249
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS PADRE 

JOSÉ AUGUSTO DA FONSECA, AGUIAR 

DA BEIRA

Cursos Profissionais 10/01/2017 15/09/2014 31/08/2016 283 974,23 FSE 241 378,10

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Viseu Dão Lafões Aguiar da Beira

POCH-01-5571-FSE-000250
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE 

MONTEMOR-O-VELHO
Cursos Profissionais 11/08/2015 12/09/2014 31/07/2015 40 562,70 FSE 34 478,30

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Região de Coimbra Montemor-o-Velho

POCH-01-5571-FSE-000251
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

ESCOLA SECUNDÁRIA DE VILA VERDE Cursos Profissionais 11/04/2016 12/09/2014 31/08/2016 1 750 157,36 FSE 1 487 633,76

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Cávado Vila Verde

POCH-01-5571-FSE-000252
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE PINHEL Cursos Profissionais 31/03/2016 15/09/2014 31/08/2016 347 307,01 FSE 295 210,96

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Beiras e Serra da Estrela Pinhel

POCH-01-5571-FSE-000253
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE 

PENACOVA
Cursos Profissionais 18/04/2016 15/09/2014 31/08/2016 545 971,40 FSE 464 075,69

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Região de Coimbra Penacova

POCH-01-5571-FSE-000254
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE 

CABECEIRAS DE BASTO
Cursos Profissionais 18/04/2016 15/09/2014 31/08/2016 252 269,84 FSE 214 429,36

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Ave Cabeceiras de Basto
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POCH-01-5571-FSE-000255
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE 

AURÉLIA DE SOUSA, PORTO
Cursos Profissionais 06/04/2016 01/09/2014 31/08/2016 180 663,29 FSE 153 563,80

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal
Área Metropolitana do 

Porto
Porto

POCH-01-5571-FSE-000256
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE VALE 

DO TAMEL, BARCELOS
Cursos Profissionais 11/08/2015 15/09/2014 31/08/2015 70 696,62 FSE 60 092,13

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Cávado Barcelos

POCH-01-5571-FSE-000257
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

COLÉGIO DINIS DE MELO S.A. Cursos Profissionais 20/11/2015 12/09/2014 31/08/2016 253 418,65 FSE 215 405,85

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Região de Leiria Leiria

POCH-01-5571-FSE-000258
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

ESCOLA PROFISSIONAL DE 

DESENVOLVIMENTO RURAL DE 

ABRANTES

Cursos Profissionais 31/03/2016 15/09/2014 31/08/2016 2 086 981,98 FSE 1 773 934,68

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Médio Tejo Abrantes

POCH-01-5571-FSE-000259
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

INSTITUTO DE FORMAÇÃO 

PROFISSIONAL ALBINO SOUSA CRUZ
Cursos Profissionais 23/03/2016 08/09/2014 31/08/2016 3 042 439,58 FSE 2 586 073,64

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal
Área Metropolitana do 

Porto
Santo Tirso

POCH-01-5571-FSE-000260
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS SÁ DE 

MIRANDA, BRAGA
Cursos Profissionais 13/04/2016 12/09/2014 31/08/2016 1 424 055,77 FSE 1 210 447,40

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Cávado Braga

POCH-01-5571-FSE-000261
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE 

CASTRO DAIRE
Cursos Profissionais 23/06/2016 15/09/2014 31/08/2016 731 082,42 FSE 621 420,06

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Viseu Dão Lafões Castro Daire

POCH-01-5571-FSE-000262
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE 

ESTARREJA
Cursos Profissionais 05/04/2016 12/09/2014 31/08/2016 2 252 909,88 FSE 1 914 973,40

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Região de Aveiro Estarreja

POCH-01-5571-FSE-000263
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AMAR TERRA VERDE, LDA Cursos Profissionais 08/04/2016 01/09/2014 31/08/2016 6 017 867,25 FSE 5 115 187,16

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Cávado Terras de Bouro

POCH-01-5571-FSE-000264
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO VIEIRA DE ARAÚJO Cursos Profissionais 18/04/2016 08/09/2014 31/08/2016 426 050,87 FSE 362 143,24

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Ave Vieira do Minho

POCH-01-5571-FSE-000265
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE 

CONSTÂNCIA
Cursos Profissionais 18/04/2016 12/09/2014 31/08/2016 298 628,62 FSE 253 834,33

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Médio Tejo Constância

POCH-01-5571-FSE-000266
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

SEMINARIO MENOR DE SAGRADO 

CORAÇÃO DE JESUS DE GAIA OU 

SEMINARIO DE GAIA

Cursos Profissionais 18/04/2016 01/09/2014 31/08/2016 10 986 245,93 FSE 9 338 309,04

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal
Área Metropolitana do 

Porto
Vila Nova de Gaia

POCH-01-5571-FSE-000267
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

INSIGNARE - ASSOCIAÇÃO DE ENSINO E 

FORMAÇÃO
Cursos Profissionais 15/04/2016 15/09/2014 31/08/2016 4 692 218,35 FSE 3 988 385,60

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Médio Tejo Ourém

POCH-01-5571-FSE-000268
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DO 

FUNDÃO
Cursos Profissionais 26/04/2016 12/09/2014 31/08/2016 1 550 593,95 FSE 1 318 004,86

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Beiras e Serra da Estrela Fundão

POCH-01-5571-FSE-000269
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE 

CALDAS DE VIZELA, VIZELA
Cursos Profissionais 02/05/2016 15/09/2014 31/08/2016 1 734 831,19 FSE 1 474 606,51

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Ave Vizela

POCH-01-5571-FSE-000270
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS RIBEIRO 

SANCHES
Cursos Profissionais 18/04/2016 15/09/2014 31/08/2016 390 367,42 FSE 331 812,31

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Beira Baixa Penamacor

POCH-01-5571-FSE-000272
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

CENTRO DE PROMOÇÃO SOCIAL Cursos Profissionais 21/04/2016 01/09/2014 31/08/2016 2 031 265,71 FSE 1 726 575,85

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Viseu Dão Lafões São Pedro do Sul

POCH-01-5571-FSE-000273
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE VILA 

NOVA DA BARQUINHA
Cursos Profissionais 06/01/2016 15/09/2014 31/08/2016 234 117,23 FSE 198 999,65

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Médio Tejo Vila Nova da Barquinha

POCH-01-5571-FSE-000274
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

ESCOLA SECUNDÁRIA DR. JOAQUIM 

GOMES FERREIRA ALVES
Cursos Profissionais 08/04/2016 15/09/2014 09/08/2016 824 661,81 FSE 700 962,54

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal
Área Metropolitana do 

Porto
Vila Nova de Gaia

POCH-01-5571-FSE-000275
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

ACADEMIA JOSE MOREIRA DA SILVA-

COOPERATIVA DE ESTUDOS DE 

ECONOMIA SOCIAL CRL

Cursos Profissionais 17/03/2016 01/09/2014 31/08/2016 1 354 946,31 FSE 1 151 704,36

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal
Área Metropolitana do 

Porto
Porto

POCH-01-5571-FSE-000276
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

ASSOCIAÇÃO AGOSTINHO ROSETA Cursos Profissionais 12/04/2016 01/09/2014 31/08/2016 1 313 213,88 FSE 1 116 231,80

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Beira Baixa Castelo Branco

POCH-01-5571-FSE-000277
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DAMIÃO 

DE GOES, ALENQUER
Cursos Profissionais 17/05/2016 01/09/2014 31/08/2016 1 297 458,09 FSE 1 102 839,38

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Oeste Alenquer
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POCH-01-5571-FSE-000278
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE NUNO 

DE SANTA MARIA
Cursos Profissionais 11/04/2016 15/09/2014 31/08/2016 501 377,68 FSE 426 171,03

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Médio Tejo Tomar

POCH-01-5571-FSE-000279
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE SEIA Cursos Profissionais 13/04/2016 12/09/2014 31/08/2016 1 371 883,04 FSE 1 166 100,58

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Beiras e Serra da Estrela Seia

POCH-01-5571-FSE-000280
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS 

DR.MANUEL LARANJEIRA, ESPINHO
Cursos Profissionais 28/04/2016 11/09/2014 25/07/2016 811 081,05 FSE 689 418,89

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal
Área Metropolitana do 

Porto
Espinho

POCH-01-5571-FSE-000281
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

ESCOLA SECUNDARIA DE EÇA DE 

QUEIROS POVOA DE VARZIM
Cursos Profissionais 15/04/2016 15/09/2014 31/08/2016 411 356,59 FSE 349 653,10

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal
Área Metropolitana do 

Porto
Póvoa de Varzim

POCH-01-5571-FSE-000282
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS ANTÓNIO 

SÉRGIO
Cursos Profissionais 04/08/2016 15/09/2014 31/08/2016 1 306 687,75 FSE 1 110 684,59

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal
Área Metropolitana do 

Porto
Vila Nova de Gaia

POCH-01-5571-FSE-000283
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE 

ANSIÃO
Cursos Profissionais 12/04/2016 15/09/2014 31/08/2016 527 766,15 FSE 448 601,23

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Região de Leiria Ansião

POCH-01-5571-FSE-000284
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE 

PÓVOA DO LANHOSO
Cursos Profissionais 06/04/2016 12/09/2014 31/07/2016 1 395 842,88 FSE 1 186 466,45

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Ave Póvoa de Lanhoso

POCH-01-5571-FSE-000285
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS LOUSADA 

OESTE
Cursos Profissionais 22/04/2016 15/09/2014 31/08/2016 387 185,50 FSE 329 107,68

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Tâmega e Sousa Lousada

POCH-01-5571-FSE-000286
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS SÁ DA 

BANDEIRA
Cursos Profissionais 22/04/2016 15/09/2014 31/08/2016 906 167,49 FSE 770 242,37

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Lezíria do Tejo Santarém

POCH-01-5571-FSE-000287
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

ESCOLA PROFISSIONAL DE 

ARQUEOLOGIA
Cursos Profissionais 14/03/2016 15/09/2014 31/08/2016 401 164,31 FSE 340 989,66

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Tâmega e Sousa Marco de Canaveses

POCH-01-5571-FSE-000288
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

ASSOCIAÇÃO PROMOTORA DO ENSINO 

PROFISSIONAL DA BEIRA 

TRANSMONTANA - ESCOLA 

PROFISSIONAL DE TRANCOSO

Cursos Profissionais 23/03/2016 01/09/2014 31/08/2016 1 732 522,32 FSE 1 472 643,97

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Beiras e Serra da Estrela Trancoso

POCH-01-5571-FSE-000290
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS 

HENRIQUE SOMMER, MACEIRA, LEIIA
Cursos Profissionais 11/08/2015 15/09/2014 31/08/2015 60 908,00 FSE 51 771,80

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Região de Leiria Leiria

POCH-01-5571-FSE-000291
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS JOAQUIM 

DE ARAÚJO, GUILHUFE, PENAFIEL
Cursos Profissionais 22/04/2016 15/09/2014 31/08/2016 1 157 125,07 FSE 983 556,31

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Tâmega e Sousa Penafiel

POCH-01-5571-FSE-000292
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS 

MARCELINO MESQUITA DO CARTAXO
Cursos Profissionais 05/04/2016 12/09/2014 31/08/2016 1 470 749,83 FSE 1 250 137,36

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Lezíria do Tejo Cartaxo

POCH-01-5571-FSE-000293
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE VILELA Cursos Profissionais 18/04/2016 15/09/2014 31/08/2016 1 470 062,32 FSE 1 249 552,97

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal
Área Metropolitana do 

Porto
Paredes

POCH-01-5571-FSE-000294
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE 

MONSERRATE, VIANA DO CASTELO
Cursos Profissionais 14/07/2016 01/09/2014 31/08/2016 4 487 919,18 FSE 3 814 731,30

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Alto Minho Viana do Castelo

POCH-01-5571-FSE-000295
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

EPRIN - ESCOLA PROFISSIONAL RAIANA, 

UNIPESSOAL LDA
Cursos Profissionais 28/03/2016 01/09/2014 31/08/2016 987 080,76 FSE 839 018,65

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Beira Baixa Idanha-a-Nova

POCH-01-5571-FSE-000296
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE RIO 

TINTO Nº 3
Cursos Profissionais 12/08/2016 12/09/2014 31/08/2016 1 107 254,85 FSE 941 166,62

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal
Área Metropolitana do 

Porto
Gondomar

POCH-01-5571-FSE-000297
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

ESCOLA PROFISSIONAL DE 

AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO 

RURAL DE CARVALHAIS/MIRANDELA

Cursos Profissionais 16/03/2016 15/09/2014 31/08/2016 1 148 544,16 FSE 976 262,54

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal
Terras de Trás-os-

Montes
Mirandela

POCH-01-5571-FSE-000298
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

ESCOLA SECUNDÁRIA DR.AUGUSTO 

CÉSAR DA SILVA FERREIRA, RIO MAIOR
Cursos Profissionais 22/04/2016 15/09/2014 31/08/2016 598 045,78 FSE 508 338,91

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Lezíria do Tejo Rio Maior

POCH-01-5571-FSE-000299
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

CENTRO DE CARIDADE NOSSA 

SENHORA DO PERPETUO SOCORRO
Cursos Profissionais 30/03/2016 15/09/2014 31/08/2016 1 256 156,95 FSE 1 067 733,41

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal
Área Metropolitana do 

Porto
Porto

POCH-01-5571-FSE-000300
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DA 

LOURINHÃ
Cursos Profissionais 28/06/2016 01/09/2014 31/08/2016 1 117 219,72 FSE 949 636,76

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Oeste Lourinhã
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POCH-01-5571-FSE-000301
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

ESCOLA SECUNDARIA DE S.PEDRO-VILA 

REAL
Cursos Profissionais 26/01/2016 15/09/2014 31/08/2016 233 176,47 FSE 198 200,00

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Douro Vila Real

POCH-01-5571-FSE-000302
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE 

LOUSADA
Cursos Profissionais 13/04/2016 11/09/2014 31/08/2016 1 511 312,72 FSE 1 284 615,81

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Tâmega e Sousa Lousada

POCH-01-5571-FSE-000303
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

ARCA - ASSOCIAÇÃO RECREATIVA DE 

COIMBRA ARTÍSTICA
Cursos Profissionais 23/09/2016 01/09/2014 31/08/2016 679 946,30 FSE 577 954,36

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Região de Coimbra Coimbra

POCH-01-5571-FSE-000304
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

ESCOLA SECUNDÁRIA COM 3º CICLO DO 

ENSINO BÁSICO DE CAMILO CASTELO 

BRANCO, VILA REAL

Cursos Profissionais 08/04/2016 15/09/2014 31/08/2016 407 891,76 FSE 346 708,00

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Douro Vila Real

POCH-01-5571-FSE-000305
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE VIEIRA 

DE LEIRIA
Cursos Profissionais 14/02/2017 15/09/2014 31/08/2016 233 238,65 FSE 198 252,85

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Região de Leiria Marinha Grande

POCH-01-5571-FSE-000306
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO VERTICAL DE OURIQUE Cursos Profissionais 25/01/2016 15/09/2014 31/07/2016 86 393,62 FSE 73 434,58

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Baixo Alentejo Ourique

POCH-01-5571-FSE-000307
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

ESCOLA SECUNDARIA DE D.DINIS Cursos Profissionais 01/06/2016 15/09/2014 29/07/2016 968 606,51 FSE 823 315,53

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Região de Coimbra Coimbra

POCH-01-5571-FSE-000308
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DA 

SENHORA DA HORA, MATOSINHOS
Cursos Profissionais 18/04/2016 01/09/2014 31/08/2016 525 627,83 FSE 446 783,66

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal
Área Metropolitana do 

Porto
Matosinhos

POCH-01-5571-FSE-000309
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DA 

GAFANHA DA NAZARÉ
Cursos Profissionais 22/04/2016 12/09/2014 31/08/2016 764 319,61 FSE 649 671,67

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Região de Aveiro Ílhavo

POCH-01-5571-FSE-000310
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE 

ALMEIRIM
Cursos Profissionais 11/07/2016 15/09/2014 31/08/2016 865 798,44 FSE 735 928,67

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Lezíria do Tejo Almeirim

POCH-01-5571-FSE-000311
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE 

POMBAL
Cursos Profissionais 01/06/2016 15/09/2014 31/08/2016 1 740 876,23 FSE 1 479 744,80

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Região de Leiria Pombal

POCH-01-5571-FSE-000312
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

CENTRO DIOCESANO DE PROMOÇÃO 

SOCIAL
Cursos Profissionais 22/04/2016 11/09/2014 31/08/2016 771 329,09 FSE 655 629,73

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Douro Lamego

POCH-01-5571-FSE-000313
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

EPROCHAS - ASSOCIAÇÃO PARA A 

ESCOLA PROFISSIONAL DAS ROCHAS- 

EM LIQUIDAÇÃO

Cursos Profissionais 31/03/2016 08/09/2014 31/08/2016 692 308,58 FSE 588 462,29

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Tâmega e Sousa Marco de Canaveses

POCH-01-5571-FSE-000314
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

INSTITUTO EDUCATIVO PADRE AFONSO 

LUISIER S.J.
Cursos Profissionais 23/03/2016 08/09/2014 31/08/2016 1 683 666,09 FSE 1 431 116,18

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal
Área Metropolitana do 

Porto
Santo Tirso

POCH-01-5571-FSE-000315
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

ESCOLA SECUNDÁRIA JOÃO 

GONÇALVES ZARCO, MATOSINHOS
Cursos Profissionais 02/05/2016 15/09/2014 31/08/2016 1 433 212,29 FSE 1 218 230,45

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal
Área Metropolitana do 

Porto
Matosinhos

POCH-01-5571-FSE-000316
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE 

BENAVENTE
Cursos Profissionais 23/02/2017 15/09/2014 31/08/2016 474 676,34 FSE 403 474,89

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Lezíria do Tejo Benavente

POCH-01-5571-FSE-000317
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS MIGUEL 

TORGA, SABROSA
Cursos Profissionais 22/04/2016 15/09/2014 31/08/2016 557 223,11 FSE 473 639,64

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Douro Sabrosa

POCH-01-5571-FSE-000318
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

ASSOCIAÇÃO TORREJANA DE ENSINO 

PROFISSIONAL
Cursos Profissionais 31/03/2016 01/09/2014 31/08/2016 1 754 431,05 FSE 1 491 266,39

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Médio Tejo Torres Novas

POCH-01-5571-FSE-000319
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS MARINHA 

GRANDE NASCENTE
Cursos Profissionais 02/05/2016 15/09/2014 31/08/2016 618 003,02 FSE 525 302,57

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Região de Leiria Marinha Grande

POCH-01-5571-FSE-000320
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS SÃO 

MARTINHO DO PORTO
Cursos Profissionais 26/02/2016 15/09/2014 31/08/2016 170 170,26 FSE 144 644,72

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Oeste Alcobaça

POCH-01-5571-FSE-000321
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE SÃO 

PEDRO DO SUL
Cursos Profissionais 05/04/2016 15/09/2014 08/07/2016 911 786,07 FSE 775 018,16

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Viseu Dão Lafões São Pedro do Sul

POCH-01-5571-FSE-000322
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

ASSOCIAÇÃO DIOGO DE AZAMBUJA Cursos Profissionais 13/04/2016 15/09/2014 31/08/2016 1 585 008,79 FSE 1 347 257,47

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Região de Coimbra Montemor-o-Velho
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POCH-01-5571-FSE-000323
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DO 

BONFIM
Cursos Profissionais 04/05/2016 15/09/2014 31/08/2016 589 292,89 FSE 500 898,96

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Alto Alentejo Portalegre

POCH-01-5571-FSE-000324
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

ESCOLA SECUNDÁRIA DO PROFESSOR 

DOUTOR FLÁVIO F. PINTO RESENDE, 

CINFÃES

Cursos Profissionais 26/04/2016 15/09/2014 31/08/2016 1 336 744,53 FSE 1 136 232,85

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Tâmega e Sousa Cinfães

POCH-01-5571-FSE-000325
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

ASSOCIAÇÃO PROMOTORA DE ENSINO 

PROFISSIONAL DA COVA DA BEIRA
Cursos Profissionais 02/05/2017 01/09/2014 31/08/2016 2 340 000,36 FSE 1 989 000,31

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Beiras e Serra da Estrela Fundão

POCH-01-5571-FSE-000326
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS GÂNDARA 

MAR
Cursos Profissionais 12/02/2016 15/09/2014 31/08/2016 287 798,24 FSE 244 628,50

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Região de Coimbra Figueira da Foz

POCH-01-5571-FSE-000327
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

ESCOLA PROFISSIONAL DE 

AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO 

RURAL DE MARCO DE CANAVESES

Cursos Profissionais 14/03/2016 01/09/2014 31/08/2016 2 490 043,78 FSE 2 116 537,21

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Tâmega e Sousa Marco de Canaveses

POCH-01-5571-FSE-000328
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DANIEL 

FARIA, BALTAR, PAREDES
Cursos Profissionais 11/07/2016 15/09/2014 31/08/2016 533 483,79 FSE 453 461,22

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal
Área Metropolitana do 

Porto
Paredes

POCH-01-5571-FSE-000329
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE 

FIGUEIRÓ DOS VINHOS
Cursos Profissionais 22/04/2016 15/09/2014 31/08/2016 321 240,34 FSE 273 054,29

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Região de Leiria Figueiró dos Vinhos

POCH-01-5571-FSE-000330
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO ESCOLAS D. AFONSO 

SANCHES, VILA DO CONDE
Cursos Profissionais 12/04/2016 15/09/2014 31/08/2016 1 365 848,69 FSE 1 160 971,39

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal
Área Metropolitana do 

Porto
Vila do Conde

POCH-01-5571-FSE-000331
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS 

MARTINHO ÁRIAS, SOURE
Cursos Profissionais 23/03/2016 15/09/2014 31/08/2016 677 547,88 FSE 575 915,70

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Região de Coimbra Soure

POCH-01-5571-FSE-000332
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE SANTA 

MARIA DA FEIRA
Cursos Profissionais 02/05/2016 16/09/2014 31/08/2016 2 492 906,32 FSE 2 118 970,37

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal
Área Metropolitana do 

Porto
Santa Maria da Feira

POCH-01-5571-FSE-000333
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS CAROLINA 

MICHAELIS, CEDOFEITA, PORTO
Cursos Profissionais 18/04/2016 15/09/2014 31/08/2016 735 132,09 FSE 624 862,28

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal
Área Metropolitana do 

Porto
Porto

POCH-01-5571-FSE-000334
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE CISTER Cursos Profissionais 24/08/2016 15/09/2014 31/08/2016 1 133 349,38 FSE 963 346,97

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Oeste Alcobaça

POCH-01-5571-FSE-000335
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS 

ALEXANDRE HERCULANO, PORTO
Cursos Profissionais 13/05/2016 15/09/2014 31/08/2016 1 141 248,39 FSE 970 061,13

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal
Área Metropolitana do 

Porto
Porto

POCH-01-5571-FSE-000336
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE 

FONTES PEREIRA DE MELO
Cursos Profissionais 03/05/2016 15/09/2014 31/08/2016 2 461 548,84 FSE 2 092 316,51

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal
Área Metropolitana do 

Porto
Porto

POCH-01-5571-FSE-000337
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE 

FREAMUNDE
Cursos Profissionais 13/04/2016 15/09/2014 31/08/2016 505 416,99 FSE 429 604,44

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Tâmega e Sousa Paços de Ferreira

POCH-01-5571-FSE-000338
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

ESCOLA SECUNDÁRIA COM 3º CICLO DO 

ENSINO BÁSICO JOSÉ RÉGIO, VILA DO 

CONDE

Cursos Profissionais 07/06/2016 15/09/2014 31/08/2016 1 216 113,42 FSE 1 033 696,41

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal
Área Metropolitana do 

Porto
Vila do Conde

POCH-01-5571-FSE-000339
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS FIGUEIRA 

MAR
Cursos Profissionais 15/04/2016 15/09/2014 31/08/2016 1 133 606,81 FSE 963 565,79

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Região de Coimbra Figueira da Foz

POCH-01-5571-FSE-000340
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

D. SANCHO - ENSINO LDA Cursos Profissionais 23/03/2016 01/09/2014 31/08/2016 4 034 467,48 FSE 3 429 297,36

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal
Área Metropolitana do 

Porto
Vila Nova de Gaia

POCH-01-5571-FSE-000341
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE VILA POUCA DE 

AGUIAR - ZONA SUL
Cursos Profissionais 21/06/2016 15/09/2014 31/08/2016 542 181,55 FSE 460 854,32

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Alto Tâmega Vila Pouca de Aguiar

POCH-01-5571-FSE-000342
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DA GUIA Cursos Profissionais 13/05/2016 15/09/2014 31/08/2016 445 515,94 FSE 378 688,55

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Região de Leiria Pombal

POCH-01-5571-FSE-000343
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE 

ALBERGARIA-A-VELHA
Cursos Profissionais 07/06/2016 15/09/2014 31/08/2016 1 153 644,52 FSE 980 597,84

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Região de Aveiro Albergaria-a-Velha

POCH-01-5571-FSE-000344
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS Nº 1 DE 

ABRANTES
Cursos Profissionais 26/04/2016 15/09/2014 31/08/2016 958 153,50 FSE 814 430,48

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Médio Tejo Abrantes



                    Programa Operacional Capital Humano (PO CH)

                    Lista de Projetos Aprovados | Reportada a 31/03/2020

Código da Operação | Operation Code
Programa Operacional | 

Operational Programme
Eixo Prioritário do PO | OP Priority Axis

Nome do Beneficiário | Beneficiary 

Name

Nome da Operação | Operation 

Name

Data de Aprovação / 

Approval Date

Data de Início 

Aprovada / Start up 

Date

Data de Fim 

Aprovada / End of 

Operation Date

Despesas Elegíveis Totais 

Atribuídas à Operação | 

Total Eligible Expenditure 

Allocated to the 

Operation

FEEI | ESI 

Fund

Fundo Total Aprovado | 

Total Aproved Fund
Objetivo Temático | Thematic Objective

% 

cofinanciamento | 

% EU funding

Prioridade de Investimento | Investment Priority País | Country NUTS II | NUTS 2 NUTS III | NUTS 3

POCH-01-5571-FSE-000345
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DOUTOR 

JÚLIO MARTINS
Cursos Profissionais 24/11/2016 12/09/2014 31/08/2016 1 428 386,72 FSE 1 214 128,71

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Alto Tâmega Chaves

POCH-01-5571-FSE-000347
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS LIMA-DE-

FARIA, CANTANHEDE
Cursos Profissionais 15/04/2016 15/09/2014 31/08/2016 413 074,62 FSE 351 113,43

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Região de Coimbra Cantanhede

POCH-01-5571-FSE-000348
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

ESCOLA SECUNDÁRIA DE ROCHA 

PEIXOTO
Cursos Profissionais 22/04/2016 01/09/2014 31/08/2016 2 388 947,28 FSE 2 030 605,19

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal
Área Metropolitana do 

Porto
Póvoa de Varzim

POCH-01-5571-FSE-000349
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

JOBRA - ASSOCIAÇÃO DE JOVENS DA 

BRANCA
Cursos Profissionais 02/06/2016 08/09/2014 31/08/2016 4 606 300,54 FSE 3 915 355,46

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Região de Aveiro Albergaria-a-Velha

POCH-01-5571-FSE-000350
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

POMBAL PROF - SOCIEDADE DE 

EDUCAÇÃO E ENSINO PROFISSIONAL, 

S.A.

Cursos Profissionais 23/03/2016 01/09/2014 31/08/2016 2 767 382,11 FSE 2 352 274,79

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Região de Leiria Pombal

POCH-01-5571-FSE-000351
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

ESCOLA SECUNDÁRIA DR. JOAQUIM DE 

CARVALHO, FIGUEIRA DA FOZ
Cursos Profissionais 19/07/2016 15/09/2014 31/08/2016 498 000,77 FSE 423 300,65

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Região de Coimbra Figueira da Foz

POCH-01-5571-FSE-000352
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE PORTO 

DE MÓS
Cursos Profissionais 16/01/2017 15/09/2014 31/08/2016 1 005 078,29 FSE 854 316,55

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Região de Leiria Porto de Mós

POCH-01-5571-FSE-000353
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE 

VALDEVEZ
Cursos Profissionais 01/06/2016 12/09/2014 31/08/2016 1 400 442,85 FSE 1 190 376,42

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Alto Minho Arcos de Valdevez

POCH-01-5571-FSE-000354
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO VERTICAL DE PORTEL Cursos Profissionais 04/01/2017 15/09/2014 31/08/2016 165 808,68 FSE 140 937,38

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Alentejo Central Portel

POCH-01-5571-FSE-000355
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO VERTICAL DE MONDIM 

DE BASTO
Cursos Profissionais 22/04/2016 15/09/2014 31/08/2016 427 201,01 FSE 363 120,86

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Ave Mondim de Basto

POCH-01-5571-FSE-000356
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

FORAVE-ASSOCIAÇÃO PARA A 

EDUCAÇÃO PROFISSIONAL DO VALE DO 

AVE

Cursos Profissionais 31/03/2016 12/09/2014 31/08/2016 2 112 229,27 FSE 1 795 394,88

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Ave Vila Nova de Famalicão

POCH-01-5571-FSE-000357
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

ESCOLA SECUNDÁRIA COM 3º CICLO DO 

ENSINO BÁSICO MARTINS SARMENTO, 

GUIMARÃES

Cursos Profissionais 21/06/2016 15/09/2014 31/08/2016 2 268 578,69 FSE 1 928 291,89

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Ave Guimarães

POCH-01-5571-FSE-000358
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS 

FRANCISCO DE HOLANDA
Cursos Profissionais 26/04/2016 12/09/2014 31/08/2016 1 808 400,70 FSE 1 537 140,60

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Ave Guimarães

POCH-01-5571-FSE-000359
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS CARLOS 

AMARANTE, BRAGA
Cursos Profissionais 08/04/2016 15/09/2014 31/07/2016 1 242 460,17 FSE 1 056 091,14

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Cávado Braga

POCH-01-5571-FSE-000360
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE PONTE 

DA BARCA
Cursos Profissionais 17/05/2016 12/09/2014 31/08/2016 421 663,80 FSE 358 414,23

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Alto Minho Ponte da Barca

POCH-01-5571-FSE-000361
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS 

DE ARGA E LIMA
Cursos Profissionais 08/04/2016 11/09/2014 31/08/2016 411 594,55 FSE 349 855,37

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Alto Minho Viana do Castelo

POCH-01-5571-FSE-000362
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DR. 

ANTÓNIO GRANJO, CHAVES
Cursos Profissionais 12/04/2016 15/09/2014 31/08/2016 729 366,70 FSE 619 961,70

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Alto Tâmega Chaves

POCH-01-5571-FSE-000363
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS LATINO 

COELHO, LAMEGO
Cursos Profissionais 22/04/2016 15/09/2014 31/08/2016 497 040,42 FSE 422 484,36

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Douro Lamego

POCH-01-5571-FSE-000364
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS ARTUR 

GONÇALVES
Cursos Profissionais 13/02/2017 12/09/2014 31/08/2016 663 812,93 FSE 564 240,99

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Médio Tejo Torres Novas

POCH-01-5571-FSE-000365
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS GIL PAES Cursos Profissionais 05/04/2016 15/09/2014 31/08/2016 572 088,90 FSE 486 275,57

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Médio Tejo Torres Novas

POCH-01-5571-FSE-000366
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE 

TERRAS DE BOURO
Cursos Profissionais 05/02/2016 01/09/2014 31/08/2016 178 422,31 FSE 151 658,96

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Cávado Terras de Bouro

POCH-01-5571-FSE-000367
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

ESCOLA PROFISSIONAL AGRICOLA 

CONDE DE S. BENTO
Cursos Profissionais 23/03/2016 15/09/2014 31/08/2016 2 243 314,76 FSE 1 906 817,55

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal
Área Metropolitana do 

Porto
Santo Tirso
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POCH-01-5571-FSE-000368
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS COELHO E 

CASTRO, SANTA MARIA DA FEIRA
Cursos Profissionais 18/04/2016 15/09/2014 01/08/2016 812 586,64 FSE 690 698,64

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal
Área Metropolitana do 

Porto
Santa Maria da Feira

POCH-01-5571-FSE-000369
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE PONTE 

DE SÔR
Cursos Profissionais 01/06/2016 15/09/2014 31/08/2016 434 052,49 FSE 368 944,62

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Alto Alentejo Ponte de Sor

POCH-01-5571-FSE-000370
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

ANCORENSIS - COOPERATIVA DE 

ENSINO CRL - EM LIQUIDAÇÃO
Cursos Profissionais 23/03/2016 09/09/2014 31/08/2016 679 153,66 FSE 577 280,61

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Alto Minho Caminha

POCH-01-5571-FSE-000371
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

FUNDAÇÃO JOAQUIM DOS SANTOS Cursos Profissionais 21/03/2016 01/09/2014 31/08/2016 1 405 209,26 FSE 1 194 427,87

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Viseu Dão Lafões Viseu

POCH-01-5571-FSE-000372
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

ADEPTOLIVA - ASSOCIAÇÃO PARA O 

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO 

PROFISSIONAL DOS CONCELHOS DE 

TÁBUA, OLIVEIRA DO HOSPITAL E 

ARGANIL

Cursos Profissionais 14/03/2016 01/09/2014 31/08/2016 2 242 237,95 FSE 1 905 902,26

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Região de Coimbra Oliveira do Hospital

POCH-01-5571-FSE-000373
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

ESCOLA SECUNDARIA DE FRANCISCO 

RODRIGUES LOBO
Cursos Profissionais 22/04/2016 15/09/2014 31/08/2016 1 139 793,49 FSE 968 824,47

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Região de Leiria Leiria

POCH-01-5571-FSE-000374
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

FUNDAÇÃO ABREU CALLADO Cursos Profissionais 23/03/2016 01/09/2014 31/08/2016 1 280 814,38 FSE 1 088 692,22

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Alto Alentejo Avis

POCH-01-5571-FSE-000375
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

INSTITUTO EDUCATIVO DO JUNCAL, 

S.A.
Cursos Profissionais 31/03/2016 15/09/2014 28/07/2016 1 285 202,39 FSE 1 092 422,03

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Região de Leiria Porto de Mós

POCH-01-5571-FSE-000376
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE 

OLIVEIRA DE FRADES
Cursos Profissionais 10/01/2017 15/09/2014 19/07/2016 891 079,50 FSE 757 417,58

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Viseu Dão Lafões Oliveira de Frades

POCH-01-5571-FSE-000377
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE 

GOLEGÃ AZINHAGA E POMBALINHO
Cursos Profissionais 15/04/2016 15/09/2014 31/08/2016 243 858,36 FSE 207 279,61

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Lezíria do Tejo Golegã

POCH-01-5571-FSE-000378
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

SEMINARIO DIOCESANO DE LEIRIA Cursos Profissionais 24/11/2016 01/09/2014 31/08/2016 1 922 207,84 FSE 1 633 876,66

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Médio Tejo Ourém

POCH-01-5571-FSE-000379
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DO 

SARDOAL
Cursos Profissionais 08/04/2016 15/09/2014 08/07/2016 237 984,26 FSE 202 286,62

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Médio Tejo Sardoal

POCH-01-5571-FSE-000380
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DO 

CONCELHO DE VIANA DO ALENTEJO
Cursos Profissionais 11/08/2015 15/09/2014 31/08/2015 52 966,97 FSE 45 021,92

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Alentejo Central Viana do Alentejo

POCH-01-5571-FSE-000381
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS JOSÉ 

ESTEVÃO
Cursos Profissionais 21/03/2016 01/09/2014 31/08/2016 1 029 700,16 FSE 875 245,14

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Região de Aveiro Aveiro

POCH-01-5571-FSE-000382
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE 

ARGANIL
Cursos Profissionais 06/04/2016 12/09/2014 31/10/2016 1 542 780,04 FSE 1 311 363,03

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Região de Coimbra Arganil

POCH-01-5571-FSE-000383
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE 

GRÂNDOLA
Cursos Profissionais 11/08/2015 15/09/2014 31/08/2015 52 053,86 FSE 44 245,78

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Alentejo Litoral Grândola

POCH-01-5571-FSE-000384
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

ESPROMINHO - ESCOLA PROFISSIONAL 

DO MINHO LDA
Cursos Profissionais 04/03/2016 15/09/2014 31/08/2016 2 650 342,65 FSE 2 252 791,25

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Alto Minho Viana do Castelo

POCH-01-5571-FSE-000385
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DR. 

MANUEL GOMES DE ALMEIDA, 

ESPINHO

Cursos Profissionais 02/05/2016 15/09/2014 15/07/2016 1 157 844,97 FSE 984 168,22

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal
Área Metropolitana do 

Porto
Espinho

POCH-01-5571-FSE-000386
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS D. DINIS, 

SANTO TIRSO
Cursos Profissionais 05/04/2016 12/09/2014 31/08/2016 1 286 665,85 FSE 1 093 665,97

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal
Área Metropolitana do 

Porto
Santo Tirso

POCH-01-5571-FSE-000387
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

EFORE - BEIRAS - EMPRESA FORMAÇÃO 

E ENSINO DE MOIMENTA DA BEIRA LDA
Cursos Profissionais 10/01/2017 01/09/2014 31/08/2016 1 268 378,57 FSE 1 078 121,78

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Douro Moimenta da Beira

POCH-01-5571-FSE-000388
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE 

CARVALHOS, VILA NOVA DE GAIA
Cursos Profissionais 17/05/2016 01/09/2014 31/08/2016 1 363 699,21 FSE 1 159 144,33

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal
Área Metropolitana do 

Porto
Vila Nova de Gaia

POCH-01-5571-FSE-000389
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AEC - ASSOCIAÇÃO DE EDUCAÇÃO E 

CULTURA
Cursos Profissionais 21/03/2016 01/09/2014 31/08/2016 284 937,57 FSE 242 196,93

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Região de Leiria Leiria
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POCH-01-5571-FSE-000390
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS JOSEFA 

DE ÓBIDOS
Cursos Profissionais 11/02/2016 15/09/2014 31/08/2016 160 140,84 FSE 136 119,71

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Oeste Óbidos

POCH-01-5571-FSE-000391
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

EPT - ENSINO PROFISSIONAL DE TOMAR 

LDA
Cursos Profissionais 01/06/2016 01/09/2014 31/08/2016 1 233 241,20 FSE 1 048 255,02

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Médio Tejo Tomar

POCH-01-5571-FSE-000392
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE 

PROENÇA-A-NOVA
Cursos Profissionais 26/01/2016 01/09/2014 31/08/2016 162 029,04 FSE 137 724,68

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Beira Baixa Proença-a-Nova

POCH-01-5571-FSE-000393
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

ACADEMIA DE MUSICA DE ESPINHO Cursos Profissionais 31/03/2016 01/09/2014 31/08/2016 2 385 933,84 FSE 2 028 043,76

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal
Área Metropolitana do 

Porto
Espinho

POCH-01-5571-FSE-000394
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

ESCOLA SECUNDARIA DE CALDAS DAS 

TAIPAS
Cursos Profissionais 22/04/2016 12/09/2014 31/08/2016 1 788 557,94 FSE 1 520 274,25

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Ave Guimarães

POCH-01-5571-FSE-000395
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

ESCOLA PROFISSIONAL INFANTE 

D.HENRIQUE
Cursos Profissionais 10/01/2017 15/09/2014 31/08/2016 2 035 350,16 FSE 1 730 047,64

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal
Área Metropolitana do 

Porto
Porto

POCH-01-5571-FSE-000396
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DA MAIA Cursos Profissionais 12/04/2016 12/09/2014 31/08/2016 1 475 532,60 FSE 1 254 202,71

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal
Área Metropolitana do 

Porto
Maia

POCH-01-5571-FSE-000397
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

ESCOLA DAS VIRTUDES - COOPERATIVA 

DE ENSINO POLIVALENTE E ARTÍSTICO 

CRL

Cursos Profissionais 08/04/2016 01/09/2014 31/08/2016 3 619 221,96 FSE 3 076 338,67

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal
Área Metropolitana do 

Porto
Porto

POCH-01-5571-FSE-000398
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE 

MIRANDELA
Cursos Profissionais 22/04/2016 15/09/2014 31/08/2016 835 272,09 FSE 709 981,28

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal
Terras de Trás-os-

Montes
Mirandela

POCH-01-5571-FSE-000399
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE 

VALPAÇOS
Cursos Profissionais 24/11/2016 15/09/2014 31/08/2016 448 160,74 FSE 380 936,63

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Alto Tâmega Valpaços

POCH-01-5571-FSE-000400
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

ESCOLA SECUNDARIA DE VIRIATO,VISEU Cursos Profissionais 17/05/2016 15/09/2014 29/07/2016 1 560 801,73 FSE 1 326 681,47

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Viseu Dão Lafões Viseu

POCH-01-5571-FSE-000401
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DO 

CASTÊLO DA MAIA
Cursos Profissionais 10/05/2016 12/09/2014 31/08/2016 702 790,05 FSE 597 371,54

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal
Área Metropolitana do 

Porto
Maia

POCH-01-5571-FSE-000402
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS Nº 1 DE 

MARCO DE CANAVESES
Cursos Profissionais 18/03/2016 12/09/2014 31/08/2016 1 546 187,23 FSE 1 314 259,15

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Tâmega e Sousa Marco de Canaveses

POCH-01-5571-FSE-000403
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS D. 

SANCHO I, VILA NOVA DE FAMALICÃO
Cursos Profissionais 04/04/2016 12/09/2014 31/08/2016 2 181 010,62 FSE 1 853 859,03

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Ave Vila Nova de Famalicão

POCH-01-5571-FSE-000404
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

ESCOLA SECUNDÁRIA DE PAÇOS DE 

FERREIRA
Cursos Profissionais 03/05/2016 15/09/2014 31/08/2016 1 962 940,85 FSE 1 668 499,72

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Tâmega e Sousa Paços de Ferreira

POCH-01-5571-FSE-000405
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DO CERCO 

DO PORTO, PORTO
Cursos Profissionais 18/04/2016 08/09/2014 31/08/2016 770 485,70 FSE 654 912,85

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal
Área Metropolitana do 

Porto
Porto

POCH-01-5571-FSE-000406
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS GABRIEL 

PEREIRA
Cursos Profissionais 18/07/2016 01/09/2014 31/08/2016 866 501,09 FSE 736 525,93

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Alentejo Central Évora

POCH-01-5571-FSE-000407
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE 

ALMODÔVAR
Cursos Profissionais 31/03/2016 15/09/2014 31/08/2016 218 818,78 FSE 185 995,96

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Baixo Alentejo Almodôvar

POCH-01-5571-FSE-000408
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE 

ERMESINDE, VALONGO
Cursos Profissionais 01/06/2016 15/09/2014 31/08/2016 1 082 585,10 FSE 920 197,34

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal
Área Metropolitana do 

Porto
Valongo

POCH-01-5571-FSE-000409
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DR. 

BENTO DA CRUZ, MONTALEGRE
Cursos Profissionais 22/04/2016 15/09/2014 31/08/2016 402 427,25 FSE 342 063,16

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Alto Tâmega Montalegre

POCH-01-5571-FSE-000410
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS 

DE LORDELO
Cursos Profissionais 15/01/2016 15/09/2014 31/08/2016 204 964,98 FSE 174 220,23

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal
Área Metropolitana do 

Porto
Paredes

POCH-01-5571-FSE-000411
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE 

MOGADOURO
Cursos Profissionais 21/06/2016 12/09/2014 31/08/2016 359 712,65 FSE 305 755,75

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal
Terras de Trás-os-

Montes
Mogadouro
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POCH-01-5571-FSE-000412
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS SANTOS 

SIMÕES
Cursos Profissionais 26/04/2016 15/09/2014 31/08/2016 543 464,08 FSE 461 944,47

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Ave Guimarães

POCH-01-5571-FSE-000413
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE 

ESGUEIRA
Cursos Profissionais 27/06/2016 15/09/2014 31/08/2016 677 968,29 FSE 576 273,05

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Região de Aveiro Aveiro

POCH-01-5571-FSE-000414
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS 

ARQUEÓLOGO MÁRIO CARDOSO
Cursos Profissionais 18/12/2015 12/09/2014 31/08/2016 186 693,08 FSE 158 689,12

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Ave Guimarães

POCH-01-5571-FSE-000415
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

COOPERATIVA DE ENSINO ESCOLA 

PROFISSIONAL DO CENTRO JUVENIL DE 

CAMPANHÃ CRL

Cursos Profissionais 30/03/2016 01/09/2014 31/08/2016 2 219 070,86 FSE 1 886 210,23

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal
Área Metropolitana do 

Porto
Porto

POCH-01-5571-FSE-000416
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS CAMILO 

CASTELO BRANCO
Cursos Profissionais 18/03/2016 12/09/2014 31/08/2016 2 324 839,37 FSE 1 976 113,46

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Ave Vila Nova de Famalicão

POCH-01-5571-FSE-000417
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS 

MORGADO DE MATEUS, VILA REAL
Cursos Profissionais 22/04/2016 12/09/2014 31/08/2016 1 347 571,83 FSE 1 145 436,06

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Douro Vila Real

POCH-01-5571-FSE-000418
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DR.JOÃO 

DE ARAÚJO CORREIA
Cursos Profissionais 12/04/2016 01/09/2014 31/08/2016 621 271,24 FSE 528 080,55

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Douro Peso da Régua

POCH-01-5571-FSE-000419
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

ESCOLA PROFISSIONAL DE 

AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO 

RURAL DE GRÂNDOLA

Cursos Profissionais 17/03/2016 01/09/2014 31/08/2016 1 223 439,04 FSE 1 039 923,18

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Alentejo Litoral Grândola

POCH-01-5571-FSE-000420
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE 

SALVATERRA DE MAGOS
Cursos Profissionais 06/04/2016 01/09/2014 31/08/2016 715 035,50 FSE 607 780,18

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Lezíria do Tejo Salvaterra de Magos

POCH-01-5571-FSE-000421
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS 

LEONARDO COIMBRA FILHO
Cursos Profissionais 22/04/2016 01/09/2014 31/08/2016 282 640,25 FSE 240 244,21

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal
Área Metropolitana do 

Porto
Porto

POCH-01-5571-FSE-000422
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE 

CASTRO VERDE
Cursos Profissionais 06/04/2016 01/09/2014 31/08/2016 371 964,92 FSE 316 170,18

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Baixo Alentejo Castro Verde

POCH-01-5571-FSE-000423
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

FUNDAÇÃO ESCOLA-GEST Cursos Profissionais 15/02/2017 29/09/2014 31/08/2016 626 451,18 FSE 532 483,50

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Beiras e Serra da Estrela Manteigas

POCH-01-5571-FSE-000424
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS Nº 1 DE 

SANTIAGO DO CACÉM
Cursos Profissionais 21/12/2016 01/09/2014 31/08/2016 312 103,38 FSE 265 287,87

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Alentejo Litoral Santiago do Cacém

POCH-01-5571-FSE-000425
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS SIDÓNIO 

PAIS, CAMINHA
Cursos Profissionais 11/08/2015 15/09/2014 31/07/2015 59 576,06 FSE 50 639,65

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Alto Minho Caminha

POCH-01-5571-FSE-000426
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS 

DE PINHEIRO
Cursos Profissionais 18/04/2016 01/09/2014 31/08/2016 371 425,87 FSE 315 711,99

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Tâmega e Sousa Penafiel

POCH-01-5571-FSE-000427
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

COMOIPREL - COOPERATIVA 

MOURENSE DE INTERESSE PÚBLICO DE 

RESPONSABILIDADE LIMITADA

Cursos Profissionais 23/03/2016 01/09/2014 31/08/2016 1 134 293,11 FSE 964 149,14

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Baixo Alentejo Moura

POCH-01-5571-FSE-000428
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

ESCOLA SECUNDARIA DE PENAFIEL Cursos Profissionais 18/04/2016 12/09/2014 31/08/2016 2 224 743,81 FSE 1 891 032,24

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Tâmega e Sousa Penafiel

POCH-01-5571-FSE-000429
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

ESCOLA SECUNDÁRIA COM 3º CICLO DO 

ENSINO BÁSICO DE AMARANTE
Cursos Profissionais 14/07/2016 01/09/2014 31/08/2016 2 108 546,36 FSE 1 792 264,41

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Tâmega e Sousa Amarante

POCH-01-5571-FSE-000430
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE 

ALCÁCER DO SAL
Cursos Profissionais 12/04/2016 15/09/2014 29/07/2016 246 934,43 FSE 209 894,27

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Alentejo Litoral Alcácer do Sal

POCH-01-5571-FSE-000431
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS 

TEMPLÁRIOS
Cursos Profissionais 07/06/2016 01/09/2014 31/08/2016 1 875 300,57 FSE 1 594 005,48

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Médio Tejo Tomar

POCH-01-5571-FSE-000432
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DO 

SABUGAL
Cursos Profissionais 12/05/2016 15/09/2014 31/08/2016 484 386,46 FSE 411 728,49

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Beiras e Serra da Estrela Sabugal

POCH-01-5571-FSE-000433
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE 

ANADIA
Cursos Profissionais 18/04/2016 01/09/2014 31/08/2016 647 770,43 FSE 550 604,87

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Região de Aveiro Anadia
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POCH-01-5571-FSE-000434
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DR. 

GINESTAL MACHADO
Cursos Profissionais 18/04/2016 12/09/2014 31/08/2016 933 162,62 FSE 793 188,23

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Lezíria do Tejo Santarém

POCH-01-5571-FSE-000435
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE 

ALMEIDA
Cursos Profissionais 19/02/2016 15/09/2014 31/07/2016 213 612,73 FSE 181 570,82

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Beiras e Serra da Estrela Almeida

POCH-01-5571-FSE-000436
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DA TROFA Cursos Profissionais 18/04/2016 12/09/2014 31/08/2016 1 086 326,13 FSE 923 377,21

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal
Área Metropolitana do 

Porto
Trofa

POCH-01-5571-FSE-000437
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS Nº 2 DE 

ABRANTES
Cursos Profissionais 02/05/2016 01/09/2014 31/08/2016 391 647,00 FSE 332 899,95

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Médio Tejo Abrantes

POCH-01-5571-FSE-000438
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS EMÍDIO 

GARCIA, BRAGANÇA
Cursos Profissionais 22/11/2016 08/09/2014 31/08/2016 544 427,40 FSE 462 763,29

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal
Terras de Trás-os-

Montes
Bragança

POCH-01-5571-FSE-000439
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS 

DA SÉ
Cursos Profissionais 31/03/2016 15/09/2014 31/08/2016 417 104,75 FSE 354 539,04

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Douro Lamego

POCH-01-5571-FSE-000440
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS AMATO 

LUSITANO
Cursos Profissionais 01/06/2016 01/09/2014 31/07/2016 1 035 656,48 FSE 880 308,01

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Beira Baixa Castelo Branco

POCH-01-5571-FSE-000441
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS À BEIRA 

DOURO-MEDAS
Cursos Profissionais 04/04/2016 16/09/2014 31/08/2016 286 869,07 FSE 243 838,71

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal
Área Metropolitana do 

Porto
Gondomar

POCH-01-5571-FSE-000442
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS MARINHA 

GRANDE POENTE
Cursos Profissionais 11/08/2016 15/09/2014 31/08/2016 1 194 439,31 FSE 1 015 273,41

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Região de Leiria Marinha Grande

POCH-01-5571-FSE-000443
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS FREI 

HEITOR PINTO
Cursos Profissionais 22/04/2016 15/09/2014 31/08/2016 443 101,25 FSE 376 636,06

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Beiras e Serra da Estrela Covilhã

POCH-01-5571-FSE-000444
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

PROJEDE-PROJECTO DE EDUCAÇÃO E 

DESENVOLVIMENTO CRL - EM 

LIQUIDAÇÃO

Cursos Profissionais 23/03/2016 01/09/2014 31/08/2016 2 259 433,50 FSE 1 920 518,48

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal
Área Metropolitana do 

Porto
Maia

POCH-01-5571-FSE-000445
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

IPSB - INSTITUTO DE PROMOÇÃO 

SOCIAL DE BUSTOS, S.A. - EM 

LIQUIDAÇÃO

Cursos Profissionais 29/03/2016 01/09/2014 31/08/2016 854 215,12 FSE 726 082,85

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Região de Aveiro Oliveira do Bairro

POCH-01-5571-FSE-000446
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

ESCOLA DO ENSINO BÁSICO DOS 2º E 3º 

CICLOS DO COUTO MINEIRO, CASTELO 

DE PAIVA

Cursos Profissionais 11/08/2015 15/09/2014 31/08/2015 63 286,24 FSE 53 793,30

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Tâmega e Sousa Castelo de Paiva

POCH-01-5571-FSE-000447
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AEC - ASSOCIAÇÃO DE EDUCAÇÃO E 

CULTURA
Cursos Profissionais 21/03/2016 01/09/2014 31/08/2016 563 006,76 FSE 478 555,75

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Região de Leiria Leiria

POCH-01-5571-FSE-000448
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

ESCOLA SECUNDÁRIA COM 3º CICLO DO 

ENSINO BÁSICO DE MOURA
Cursos Profissionais 15/04/2016 12/09/2014 31/08/2016 383 699,67 FSE 326 144,72

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Baixo Alentejo Moura

POCH-01-5571-FSE-000449
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS MADEIRA 

TORRES
Cursos Profissionais 18/04/2016 15/09/2014 31/08/2016 1 834 165,27 FSE 1 559 040,48

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Oeste Torres Vedras

POCH-01-5571-FSE-000450
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE 

MONÇÃO
Cursos Profissionais 13/04/2016 01/09/2014 31/08/2016 256 618,03 FSE 218 125,33

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Alto Minho Monção

POCH-01-5571-FSE-000451
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

ESCOLA PROFISSIONAL DE 

DESENVOLVIMENTO RURAL DO RODO, 

PESO DA RÉGUA

Cursos Profissionais 16/03/2016 15/09/2014 31/08/2016 2 042 199,06 FSE 1 735 869,20

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Douro Peso da Régua

POCH-01-5571-FSE-000453
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS Nº 1 DE 

BEJA
Cursos Profissionais 18/04/2016 15/09/2014 31/08/2016 1 007 466,16 FSE 856 346,24

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Baixo Alentejo Beja

POCH-01-5571-FSE-000454
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE 

MOIMENTA DA BEIRA
Cursos Profissionais 22/04/2016 15/09/2014 31/08/2016 483 906,81 FSE 411 320,79

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Douro Moimenta da Beira

POCH-01-5571-FSE-000455
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

CONSERVATÓRIO DE MÚSICA DE 

OURÉM E FÁTIMA - ASSOCIAÇÃO
Cursos Profissionais 21/12/2015 01/09/2014 31/08/2016 500 513,42 FSE 425 436,41

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Médio Tejo Ourém

POCH-01-5571-FSE-000456
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE 

PADRÃO DA LÉGUA
Cursos Profissionais 23/05/2016 12/09/2014 31/08/2016 325 914,92 FSE 277 027,68

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal
Área Metropolitana do 

Porto
Matosinhos
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POCH-01-5571-FSE-000457
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE BÚZIO Cursos Profissionais 12/05/2016 15/09/2014 31/08/2016 1 217 344,46 FSE 1 034 742,79

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal
Área Metropolitana do 

Porto
Vale de Cambra

POCH-01-5571-FSE-000458
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

ESCOLA PROFISSIONAL DE 

AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO 

RURAL DE CISTER/ALCOBAÇA

Cursos Profissionais 12/07/2016 15/09/2014 31/08/2016 1 009 182,70 FSE 857 805,30

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Oeste Alcobaça

POCH-01-5571-FSE-000459
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS Nº 1 DE 

GONDOMAR
Cursos Profissionais 02/12/2016 15/09/2014 31/08/2016 1 586 205,87 FSE 1 348 274,99

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal
Área Metropolitana do 

Porto
Gondomar

POCH-01-5571-FSE-000460
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

ALSUD - COOPERATIVA DE ENSINO E 

FORMAÇÃO PROFISSIONAL DO 

ALENGARVE, CIPRL

Cursos Profissionais 17/03/2016 01/09/2014 31/08/2016 694 086,17 FSE 589 973,24

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Baixo Alentejo Mértola

POCH-01-5571-FSE-000461
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS Nº 2 DE 

SERPA
Cursos Profissionais 28/12/2016 16/09/2014 31/08/2016 424 561,25 FSE 360 877,06

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Baixo Alentejo Serpa

POCH-01-5571-FSE-000462
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE 

RIBEIRA DE PENA
Cursos Profissionais 12/04/2016 15/09/2014 31/08/2016 408 301,37 FSE 347 056,16

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Alto Tâmega Ribeira de Pena

POCH-01-5571-FSE-000463
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS SOARES 

BASTO
Cursos Profissionais 22/04/2016 12/09/2014 31/08/2016 1 956 585,74 FSE 1 663 097,88

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal
Área Metropolitana do 

Porto
Oliveira de Azeméis

POCH-01-5571-FSE-000464
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

COLEGIO DE NOSSA SENHORA DA 

APRESENTAÇÃO
Cursos Profissionais 21/03/2016 15/09/2014 31/08/2016 967 743,93 FSE 822 582,34

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Região de Aveiro Vagos

POCH-01-5571-FSE-000465
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS Nº 3 DE 

ELVAS
Cursos Profissionais 10/02/2017 15/09/2014 31/08/2016 980 639,45 FSE 833 543,53

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Alto Alentejo Elvas

POCH-01-5571-FSE-000466
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DA LIXA, 

FELGUEIRAS
Cursos Profissionais 02/05/2016 12/09/2014 31/08/2016 1 249 756,53 FSE 1 062 293,05

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Tâmega e Sousa Felgueiras

POCH-01-5571-FSE-000467
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DO 

CONCELHO DE FERREIRA DO ZÊZERE
Cursos Profissionais 06/04/2016 01/09/2014 31/08/2016 531 525,66 FSE 451 796,81

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Médio Tejo Ferreira do Zêzere

POCH-01-5571-FSE-000468
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE 

VALONGO
Cursos Profissionais 18/04/2016 15/09/2014 31/08/2016 1 421 906,63 FSE 1 208 620,64

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal
Área Metropolitana do 

Porto
Valongo

POCH-01-5571-FSE-000469
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE 

OLIVEIRA DO BAIRRO
Cursos Profissionais 11/04/2016 01/09/2014 31/08/2016 635 895,16 FSE 540 510,89

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Região de Aveiro Oliveira do Bairro

POCH-01-5571-FSE-000470
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS 

PROFESSOR ANTÓNIO DA NATIVIDADE, 

MESÃO FRIO

Cursos Profissionais 06/04/2016 15/09/2014 31/08/2016 456 656,86 FSE 388 158,33

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Douro Mesão Frio

POCH-01-5571-FSE-000471
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE 

AROUCA
Cursos Profissionais 22/04/2016 10/09/2014 31/08/2016 1 318 543,09 FSE 1 120 761,63

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal
Área Metropolitana do 

Porto
Arouca

POCH-01-5571-FSE-000472
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE JOSÉ 

RELVAS
Cursos Profissionais 14/07/2016 15/09/2014 31/08/2016 377 694,33 FSE 321 040,18

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Lezíria do Tejo Alpiarça

POCH-01-5571-FSE-000473
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE 

OLIVEIRA DO HOSPITAL
Cursos Profissionais 01/06/2016 15/09/2014 31/08/2016 824 065,45 FSE 700 455,63

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Região de Coimbra Oliveira do Hospital

POCH-01-5571-FSE-000474
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE 

ANTÓNIO NOBRE
Cursos Profissionais 06/04/2016 12/09/2014 31/08/2016 514 608,42 FSE 437 417,16

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal
Área Metropolitana do 

Porto
Porto

POCH-01-5571-FSE-000475
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

FUNDAÇÃO SALESIANOS Cursos Profissionais 21/03/2016 01/09/2014 31/08/2016 1 391 199,06 FSE 1 182 519,20

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal
Área Metropolitana do 

Porto
Porto

POCH-01-5571-FSE-000476
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE 

MANGUALDE
Cursos Profissionais 12/04/2016 15/09/2014 31/08/2016 874 467,89 FSE 743 297,71

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Viseu Dão Lafões Mangualde

POCH-01-5571-FSE-000477
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

COLÉGIO D. JOSÉ I LDA Cursos Profissionais 05/04/2016 12/09/2014 31/08/2016 1 186 724,03 FSE 1 008 715,43

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Região de Aveiro Aveiro

POCH-01-5571-FSE-000478
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE 

ARRAIOLOS
Cursos Profissionais 17/02/2016 15/09/2014 31/08/2016 72 264,21 FSE 61 424,58

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Alentejo Central Arraiolos
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POCH-01-5571-FSE-000479
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS FERREIRA 

DE CASTRO
Cursos Profissionais 22/04/2016 01/09/2014 31/08/2016 1 191 110,65 FSE 1 012 444,05

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal
Área Metropolitana do 

Porto
Oliveira de Azeméis

POCH-01-5571-FSE-000480
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

TURISMO DE PORTUGAL I.P. Cursos Profissionais 18/07/2016 29/09/2014 31/08/2016 1 462 044,30 FSE 1 242 737,66

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Oeste Caldas da Rainha

POCH-01-5571-FSE-000481
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

TURISMO DE PORTUGAL I.P. Cursos Profissionais 20/07/2016 01/10/2014 31/08/2016 1 044 044,28 FSE 887 437,64

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Douro Lamego

POCH-01-5571-FSE-000482
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

TURISMO DE PORTUGAL I.P. Cursos Profissionais 20/07/2016 01/10/2014 31/08/2016 321 937,19 FSE 273 646,61

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Alto Alentejo Portalegre

POCH-01-5571-FSE-000483
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

ESCOLA SECUNDARIA ALVES MARTINS Cursos Profissionais 26/02/2016 15/09/2014 31/07/2016 105 126,69 FSE 89 357,69

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Viseu Dão Lafões Viseu

POCH-01-5571-FSE-000484
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

ESCOLA SECUNDARIA DE CAMPOS 

MELO
Cursos Profissionais 23/03/2016 01/09/2014 31/08/2016 2 040 502,54 FSE 1 734 427,16

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Beiras e Serra da Estrela Covilhã

POCH-01-5571-FSE-000485
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

ESCOLA PROFISSIONAL DE VITICULTURA 

E ENOLOGIA DA BEIRA LITORAL
Cursos Profissionais 18/03/2016 01/09/2014 31/08/2016 3 012 655,68 FSE 2 560 757,33

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Região de Aveiro Anadia

POCH-01-5571-FSE-000486
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

TURISMO DE PORTUGAL I.P. Cursos Profissionais 20/07/2016 29/09/2014 31/08/2016 480 489,91 FSE 408 416,42

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Alto Minho Viana do Castelo

POCH-01-5571-FSE-000487
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

ESCOLA SECUNDÁRIA DE FELGUEIRAS Cursos Profissionais 17/05/2016 15/09/2014 31/08/2016 1 843 541,18 FSE 1 567 010,00

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Tâmega e Sousa Felgueiras

POCH-01-5571-FSE-000488
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

INSTITUTO EDUCATIVO DE SOUSELAS 

LDA
Cursos Profissionais 16/03/2016 15/09/2014 31/08/2016 809 134,46 FSE 687 764,29

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Região de Coimbra Coimbra

POCH-01-5571-FSE-000489
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO VERTICAL DE MACEDO 

DE CAVALEIROS
Cursos Profissionais 11/07/2016 15/09/2014 31/08/2016 919 858,82 FSE 781 880,00

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal
Terras de Trás-os-

Montes
Macedo de Cavaleiros

POCH-01-5571-FSE-000490
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS VERDE 

HORIZONTE
Cursos Profissionais 02/05/2016 12/09/2014 31/08/2016 592 210,85 FSE 503 379,22

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Médio Tejo Mação

POCH-01-5571-FSE-000491
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

INETESE - ASSOCIAÇÃO PARA O ENSINO 

E FORMAÇÃO
Cursos Profissionais 19/07/2016 15/09/2014 31/08/2016 466 167,85 FSE 396 242,67

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Região de Leiria Leiria

POCH-01-5571-FSE-000492
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

ARTEMAVE - ASSOCIAÇÃO DE 

PROMOÇÃO DAS ARTES E MÚSICA DO 

VALE DO AVE

Cursos Profissionais 14/03/2016 03/09/2014 31/08/2016 3 166 158,99 FSE 2 691 235,14

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal
Área Metropolitana do 

Porto
Santo Tirso

POCH-01-5571-FSE-000493
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS JOAQUIM 

INÁCIO DA CRUZ SOBRAL
Cursos Profissionais 28/04/2016 01/09/2014 31/08/2016 251 649,01 FSE 213 901,66

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Oeste Sobral de Monte Agraço

POCH-01-5571-FSE-000494
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS D.MARIA 

II, BRAGA
Cursos Profissionais 12/04/2016 12/09/2014 31/08/2016 1 337 342,01 FSE 1 136 740,71

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Cávado Braga

POCH-01-5571-FSE-000495
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS ALBERTO 

SAMPAIO
Cursos Profissionais 04/04/2016 12/09/2014 31/08/2016 2 216 296,35 FSE 1 883 851,90

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Cávado Braga

POCH-01-5571-FSE-000497
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

QUINTA DE TUBERAIS - ENSINO 

PROFISSIONAL DE CINFÃES, E.M. 

UNIPESSOAL LDA

Cursos Profissionais 24/11/2016 01/09/2014 31/08/2016 897 043,77 FSE 762 487,20

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Tâmega e Sousa Cinfães

POCH-01-5571-FSE-000498
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

ESCOLA SECUNDÁRIA AFONSO LOPES 

VIEIRA, LEIRIA
Cursos Profissionais 30/03/2016 15/09/2014 31/08/2016 1 628 474,64 FSE 1 384 203,44

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Região de Leiria Leiria

POCH-01-5571-FSE-000499
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE PONTE 

DE LIMA
Cursos Profissionais 27/06/2016 01/09/2014 31/08/2016 2 558 678,92 FSE 2 174 877,08

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Alto Minho Ponte de Lima

POCH-01-5571-FSE-000500
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS CIDADE 

DO ENTRONCAMENTO
Cursos Profissionais 31/05/2016 15/09/2014 31/08/2016 1 078 022,01 FSE 916 318,71

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Médio Tejo Entroncamento

POCH-01-5571-FSE-000501
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

COOPTÉCNICA - GUSTAVE EIFFEL, 

COOPERATIVA DE ENSINO E 

FORMAÇÃO TÉCNICO PROFISSIONAL 

CRL

Cursos Profissionais 22/04/2016 01/09/2014 31/08/2016 3 415 567,59 FSE 2 903 232,45

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Oeste Arruda dos Vinhos



                    Programa Operacional Capital Humano (PO CH)

                    Lista de Projetos Aprovados | Reportada a 31/03/2020

Código da Operação | Operation Code
Programa Operacional | 

Operational Programme
Eixo Prioritário do PO | OP Priority Axis

Nome do Beneficiário | Beneficiary 

Name

Nome da Operação | Operation 

Name

Data de Aprovação / 

Approval Date

Data de Início 

Aprovada / Start up 

Date

Data de Fim 

Aprovada / End of 

Operation Date

Despesas Elegíveis Totais 

Atribuídas à Operação | 

Total Eligible Expenditure 

Allocated to the 

Operation

FEEI | ESI 

Fund

Fundo Total Aprovado | 

Total Aproved Fund
Objetivo Temático | Thematic Objective

% 

cofinanciamento | 

% EU funding

Prioridade de Investimento | Investment Priority País | Country NUTS II | NUTS 2 NUTS III | NUTS 3

POCH-01-5571-FSE-000502
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

ALFACOOP-COOPERATIVA DE ENSINO 

CRL
Cursos Profissionais 17/03/2016 11/09/2014 31/08/2016 1 305 128,73 FSE 1 109 359,42

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Cávado Braga

POCH-01-5571-FSE-000503
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

PROFISOUSA - ASSOCIAÇÃO DE ENSINO 

PROFISSIONAL DO VALE DO SOUSA
Cursos Profissionais 28/04/2016 15/09/2014 31/08/2016 946 860,90 FSE 804 831,77

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Tâmega e Sousa Paços de Ferreira

POCH-01-5571-FSE-000504
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE FAFE Cursos Profissionais 18/04/2016 15/09/2014 31/08/2016 1 746 195,36 FSE 1 484 266,06

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Ave Fafe

POCH-01-5571-FSE-000505
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

ESCOLA SECUNDÁRIA COM 3º CICLO DO 

ENSINO BÁSICO POETA AL BERTO, 

SINES

Cursos Profissionais 06/04/2016 15/09/2014 31/07/2016 275 926,62 FSE 234 537,63

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Alentejo Litoral Sines

POCH-01-5571-FSE-000506
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE 

ESMORIZ, OVAR NORTE
Cursos Profissionais 10/01/2017 15/09/2014 31/07/2016 450 349,97 FSE 382 797,47

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Região de Aveiro Ovar

POCH-01-5571-FSE-000507
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS 

DR.MÁRIO FONSECA, LOUSADA
Cursos Profissionais 25/01/2016 12/09/2014 31/08/2016 177 341,93 FSE 150 740,64

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Tâmega e Sousa Lousada

POCH-01-5571-FSE-000508
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS FIGUEIRA 

NORTE
Cursos Profissionais 22/04/2016 12/09/2014 31/08/2016 608 092,96 FSE 516 879,02

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Região de Coimbra Figueira da Foz

POCH-01-5571-FSE-000509
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS 

DE VILA COVA
Cursos Profissionais 11/08/2015 16/09/2014 31/08/2015 43 408,59 FSE 36 897,30

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Cávado Barcelos

POCH-01-5571-FSE-000510
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO ESCOLAS DE PADRE 

BENJAMIM SALGADO, VILA NOVA DE 

FAMALICÃO

Cursos Profissionais 18/05/2016 12/09/2014 31/08/2016 3 069 276,00 FSE 2 608 884,60

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Ave Vila Nova de Famalicão

POCH-01-5571-FSE-000511
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE 

RESENDE
Cursos Profissionais 06/04/2016 11/09/2014 31/08/2016 1 055 699,23 FSE 897 344,35

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Tâmega e Sousa Resende

POCH-01-5571-FSE-000512
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

INSTITUTO NOSSA SENHORA DA 

ENCARNAÇÃO COOPERATIVA DE 

ENSINO E CULTURA, CRL

Cursos Profissionais 24/03/2016 11/09/2014 31/08/2016 1 005 322,17 FSE 854 523,84

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Oeste Alcobaça

POCH-01-5571-FSE-000513
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS INFANTE 

D. HENRIQUE, PORTO
Cursos Profissionais 11/04/2016 12/09/2014 31/08/2016 525 242,22 FSE 446 455,89

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal
Área Metropolitana do 

Porto
Porto

POCH-01-5571-FSE-000539
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

OFÍCIO DAS ARTES - ASSOCIAÇÃO PARA 

O ENSINO, FORMAÇÃO E 

DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES 

ARTISTICAS

Cursos Profissionais 29/09/2017 01/09/2015 31/08/2016 163 799,08 FSE 139 229,22

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Alentejo Central Montemor-o-Novo

POCH-01-5571-FSE-000683
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

FUNDAÇÃO COMENDADOR ALMEIDA 

ROQUE
Cursos Profissionais 10/08/2016 01/09/2015 31/08/2016 112 038,00 FSE 95 232,30

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Região de Aveiro Oliveira do Bairro

POCH-01-5571-FSE-000789
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS FERNÃO 

MAGALHÃES, CHAVES
Cursos Profissionais 10/08/2016 21/09/2015 31/08/2016 88 976,28 FSE 75 629,83

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Alto Tâmega Chaves

POCH-01-5571-FSE-000794
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DA 

CHAMUSCA
Cursos Profissionais 30/11/2016 21/09/2015 31/08/2016 62 120,27 FSE 52 802,23

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Lezíria do Tejo Chamusca

POCH-01-5571-FSE-000872
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE 

MONTEMOR-O-VELHO
Cursos Profissionais 27/09/2016 01/09/2015 31/08/2016 93 535,32 FSE 79 505,02

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Região de Coimbra Montemor-o-Velho

POCH-01-5571-FSE-000939
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DR. 

FERREIRA DA SILVA
Cursos Profissionais 02/08/2018 01/09/2015 07/07/2016 82 475,62 FSE 70 104,28

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal
Área Metropolitana do 

Porto
Oliveira de Azeméis

POCH-01-5571-FSE-000951
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE VILA 

DE REI
Cursos Profissionais 28/09/2016 01/09/2015 31/08/2016 64 252,80 FSE 54 614,88

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Médio Tejo Vila de Rei

POCH-01-5571-FSE-000961
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL 

DE BARCELOS
Cursos Profissionais 11/10/2016 01/09/2015 31/08/2016 114 400,08 FSE 97 240,07

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Cávado Barcelos

POCH-01-5571-FSE-000976
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

DIDÁXIS - COOPERATIVA DE ENSINO, 

CRL
Cursos Profissionais 13/12/2016 09/09/2015 31/08/2016 128 482,72 FSE 109 210,31

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Ave Vila Nova de Famalicão

POCH-01-5571-FSE-000992
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

ARCA - ASSOCIAÇÃO RECREATIVA DE 

COIMBRA ARTÍSTICA
Cursos Profissionais 10/01/2017 15/09/2016 31/08/2019 792 695,45 FSE 673 791,13

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Região de Coimbra Coimbra
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POCH-01-5571-FSE-000993
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

FUNDAÇÃO BISSAYA BARRETO Cursos Profissionais 22/12/2016 12/09/2016 31/08/2019 659 916,53 FSE 560 929,05

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Região de Coimbra Coimbra

POCH-01-5571-FSE-000994
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

BALLET TEATRO CONTEMPORÂNEO DO 

PORTO CRL
Cursos Profissionais 04/01/2017 15/09/2016 31/08/2019 1 382 362,84 FSE 1 175 008,41

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal
Área Metropolitana do 

Porto
Porto

POCH-01-5571-FSE-000995
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

ENSIGUARDA - ESCOLA PROFISSIONAL 

LDA
Cursos Profissionais 10/01/2018 01/09/2016 31/08/2019 4 032 677,78 FSE 3 427 776,11

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Beiras e Serra da Estrela Guarda

POCH-01-5571-FSE-000996
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

CEPROF - CENTROS ESCOLARES DE 

ENSINO PROFISSIONAL LDA
Cursos Profissionais 22/12/2016 14/09/2016 31/08/2019 2 547 313,72 FSE 2 165 216,66

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal
Área Metropolitana do 

Porto
Espinho

POCH-01-5571-FSE-000997
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

COOPERATIVA DE ENSINO DE VILA 

NOVA FAMALICÃO, C.R.L.
Cursos Profissionais 28/01/2019 01/09/2016 31/08/2019 3 325 436,58 FSE 2 826 621,09

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Ave Vila Nova de Famalicão

POCH-01-5571-FSE-000998
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

EFTA - ESCOLA DE FORMAÇÃO 

PROFISSIONAL EM TURISMO DE 

AVEIRO, LDA

Cursos Profissionais 16/12/2016 26/09/2016 31/08/2019 2 321 825,63 FSE 1 973 551,79

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Região de Aveiro Aveiro

POCH-01-5571-FSE-000999
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

RAQUEL RODRIGUEZ LORENZO, 

UNIPESSOAL LDA
Cursos Profissionais 30/11/2016 12/09/2016 31/08/2019 1 854 662,13 FSE 1 576 462,81

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Cávado Braga

POCH-01-5571-FSE-001000
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE 

PEDROUÇOS
Cursos Profissionais 29/11/2016 01/09/2016 31/08/2017 71 562,94 FSE 60 828,50

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal
Área Metropolitana do 

Porto
Maia

POCH-01-5571-FSE-001001
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS ABEL 

SALAZAR, SÃO MAMEDE DE INFESTA
Cursos Profissionais 25/11/2016 16/09/2016 31/08/2019 1 176 658,06 FSE 1 000 159,35

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal
Área Metropolitana do 

Porto
Matosinhos

POCH-01-5571-FSE-001002
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

PROFIGAIA - SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO 

E FORMAÇÃO TECNOLÓGICA E 

PROFISSIONAL LDA

Cursos Profissionais 09/12/2019 01/09/2016 31/08/2019 6 987 469,62 FSE 5 939 349,18

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal
Área Metropolitana do 

Porto
Vila Nova de Gaia

POCH-01-5571-FSE-001003
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

COOPETAPE - COOPERATIVA DE ENSINO 

CRL
Cursos Profissionais 09/12/2016 01/09/2016 31/08/2019 4 942 414,49 FSE 4 201 052,32

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Alto Minho Caminha

POCH-01-5571-FSE-001004
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

ESCOLA SECUNDARIA FILIPA DE 

VILHENA
Cursos Profissionais 30/11/2016 01/09/2016 31/08/2019 378 208,28 FSE 321 477,04

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal
Área Metropolitana do 

Porto
Porto

POCH-01-5571-FSE-001005
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

OVAR FORMA - ENSINO E FORMAÇÃO , 

LDA
Cursos Profissionais 09/01/2017 14/09/2016 31/08/2019 1 330 960,24 FSE 1 131 316,20

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Região de Aveiro Ovar

POCH-01-5571-FSE-001006
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

FEDESPAB - ASSOCIAÇÃO DE ENSINO E 

DESENVOLVIMENTO DE PAÇOS DE 

BRANDÃO

Cursos Profissionais 16/12/2016 15/09/2016 31/08/2019 1 578 810,67 FSE 1 341 989,07

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal
Área Metropolitana do 

Porto
Santa Maria da Feira

POCH-01-5571-FSE-001007
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE VILELA Cursos Profissionais 28/11/2016 01/09/2016 31/07/2019 1 640 896,74 FSE 1 394 762,23

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal
Área Metropolitana do 

Porto
Paredes

POCH-01-5571-FSE-001008
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

EPCE - ESCOLA PROFISSIONAL DE 

COMÉRCIO EXTERNO LDA
Cursos Profissionais 20/12/2016 01/09/2016 31/08/2019 2 727 036,28 FSE 2 317 980,84

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal
Área Metropolitana do 

Porto
Porto

POCH-01-5571-FSE-001009
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

NORTE VIDA - ASSOCIAÇÃO PARA A 

PROMOÇÃO DA SAÚDE
Cursos Profissionais 16/12/2016 01/09/2016 31/08/2019 1 318 152,74 FSE 1 120 429,83

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal
Área Metropolitana do 

Porto
Porto

POCH-01-5571-FSE-001010
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

SEMINARIO CONCILIAR DE BRAGA Cursos Profissionais 18/01/2017 01/09/2016 31/08/2019 861 628,97 FSE 732 384,62

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Ave Cabeceiras de Basto

POCH-01-5571-FSE-001011
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

ESCOLA SECUNDÁRIA COM 3º CICLO DO 

ENSINO BÁSICO POETA AL BERTO, 

SINES

Cursos Profissionais 29/11/2016 15/09/2016 31/07/2019 409 685,92 FSE 348 233,03

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Alentejo Litoral Sines

POCH-01-5571-FSE-001012
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

BEATRIZ RIBEIRO & FILHOS LDA Cursos Profissionais 18/04/2018 01/09/2016 31/08/2019 2 165 922,22 FSE 1 841 033,89

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal
Área Metropolitana do 

Porto
Porto

POCH-01-5571-FSE-001013
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

IMULTIMÉDIA - ASSOCIAÇÃO 

PORTUENSE
Cursos Profissionais 22/12/2016 01/09/2016 31/08/2019 1 282 075,87 FSE 1 089 764,49

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal
Área Metropolitana do 

Porto
Porto

POCH-01-5571-FSE-001014
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

ESCOLA PROFISSIONAL AGRICOLA 

CONDE DE S. BENTO
Cursos Profissionais 30/11/2016 15/09/2016 31/08/2019 3 244 912,47 FSE 2 758 175,60

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal
Área Metropolitana do 

Porto
Santo Tirso
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POCH-01-5571-FSE-001015
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DO 

CASTÊLO DA MAIA
Cursos Profissionais 30/11/2016 15/09/2016 31/08/2019 1 096 832,95 FSE 932 308,01

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal
Área Metropolitana do 

Porto
Maia

POCH-01-5571-FSE-001016
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

EMPRESA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E 

CULTURA DE BARCELOS, E.M.
Cursos Profissionais 20/12/2016 01/09/2016 31/08/2019 2 679 207,22 FSE 2 277 326,14

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Cávado Barcelos

POCH-01-5571-FSE-001017
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

ITA - INSTITUTO DE TECNOLOGIAS 

AVANÇADAS PARA A FORMAÇÃO LDA
Cursos Profissionais 27/12/2016 01/09/2016 31/08/2019 2 060 358,68 FSE 1 751 304,88

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal
Área Metropolitana do 

Porto
Porto

POCH-01-5571-FSE-001018
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE 

CABECEIRAS DE BASTO
Cursos Profissionais 25/11/2016 15/09/2016 31/08/2019 640 050,67 FSE 544 043,07

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Ave Cabeceiras de Basto

POCH-01-5571-FSE-001019
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE 

SOUSEL
Cursos Profissionais 29/11/2016 16/09/2016 31/08/2019 301 520,80 FSE 256 292,68

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Alto Alentejo Sousel

POCH-01-5571-FSE-001020
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE 

ESTARREJA
Cursos Profissionais 29/11/2016 08/09/2016 31/08/2019 2 203 303,89 FSE 1 872 808,31

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Região de Aveiro Estarreja

POCH-01-5571-FSE-001021
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

PROFISOUSA - ASSOCIAÇÃO DE ENSINO 

PROFISSIONAL DO VALE DO SOUSA
Cursos Profissionais 30/01/2019 14/09/2016 31/08/2019 798 200,95 FSE 678 470,81

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Tâmega e Sousa Paços de Ferreira

POCH-01-5571-FSE-001022
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO VERTICAL DE MONDIM 

DE BASTO
Cursos Profissionais 28/11/2016 15/09/2016 31/08/2019 925 951,69 FSE 787 058,94

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Ave Mondim de Basto

POCH-01-5571-FSE-001023
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

EPAVE - ESCOLA PROFISSIONAL DO 

ALTO AVE, E.M.
Cursos Profissionais 29/01/2018 01/09/2016 31/08/2019 2 103 220,82 FSE 1 787 737,70

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Ave Póvoa de Lanhoso

POCH-01-5571-FSE-001024
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE 

CELORICO DE BASTO
Cursos Profissionais 28/11/2016 15/09/2016 31/08/2019 634 249,11 FSE 539 111,74

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Tâmega e Sousa Celorico de Basto

POCH-01-5571-FSE-001025
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE 

ALCÁCER DO SAL
Cursos Profissionais 29/11/2016 15/09/2016 31/07/2019 394 363,58 FSE 335 209,04

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Alentejo Litoral Alcácer do Sal

POCH-01-5571-FSE-001026
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

TURISMO DE PORTUGAL I.P. Cursos Profissionais 23/05/2017 03/10/2016 31/08/2019 834 157,52 FSE 709 033,89

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Região de Coimbra Coimbra

POCH-01-5571-FSE-001027
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

TURISMO DE PORTUGAL I.P. Cursos Profissionais 10/01/2019 03/10/2016 31/08/2019 1 047 778,23 FSE 890 611,50

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Oeste Caldas da Rainha

POCH-01-5571-FSE-001028
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS COIMBRA 

CENTRO
Cursos Profissionais 02/12/2016 15/09/2016 31/08/2019 536 924,67 FSE 456 385,97

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Região de Coimbra Coimbra

POCH-01-5571-FSE-001029
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

ENSINANSIÃES - ENSINO TÉCNICO-

PROFISSIONAL - COOPERATIVA DE 

INTERESSE PÚBLICO DE 

RESPONSABILIDADE LIMITADA

Cursos Profissionais 02/01/2017 01/09/2016 31/08/2017 107 037,56 FSE 90 981,93

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Douro Carrazeda de Ansiães

POCH-01-5571-FSE-001030
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

ESPROMINHO - ESCOLA PROFISSIONAL 

DO MINHO LDA
Cursos Profissionais 22/12/2016 12/09/2016 31/08/2019 3 390 693,03 FSE 2 882 089,08

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Cávado Braga

POCH-01-5571-FSE-001031
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

FORAVE-ASSOCIAÇÃO PARA A 

EDUCAÇÃO PROFISSIONAL DO VALE DO 

AVE

Cursos Profissionais 22/08/2019 09/09/2016 31/08/2019 2 163 652,44 FSE 1 839 104,57

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Ave Vila Nova de Famalicão

POCH-01-5571-FSE-001032
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS 

DE OLIVEIRA JÚNIOR
Cursos Profissionais 25/11/2016 15/09/2016 31/08/2019 539 759,68 FSE 458 795,73

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal
Área Metropolitana do 

Porto
São João da Madeira

POCH-01-5571-FSE-001033
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO ESCOLAS D. AFONSO 

SANCHES, VILA DO CONDE
Cursos Profissionais 29/11/2016 13/09/2016 31/08/2019 2 800 316,60 FSE 2 380 269,11

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal
Área Metropolitana do 

Porto
Vila do Conde

POCH-01-5571-FSE-001034
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

ESCOLA SECUNDÁRIA DE SÃO 

LOURENÇO
Cursos Profissionais 24/01/2018 09/09/2016 31/08/2019 501 180,17 FSE 426 003,14

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Alto Alentejo Portalegre

POCH-01-5571-FSE-001035
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

NERVIR - ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL Cursos Profissionais 27/10/2017 01/09/2016 31/08/2019 1 605 031,80 FSE 1 364 277,03

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Douro Vila Real

POCH-01-5571-FSE-001036
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

PROFIVAL - ENSINO E FORMAÇÃO 

PROFISSIONAL LDA
Cursos Profissionais 29/01/2018 01/09/2016 31/08/2019 1 918 750,04 FSE 1 630 937,53

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal
Área Metropolitana do 

Porto
Valongo
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POCH-01-5571-FSE-001037
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE 

LOUSADA
Cursos Profissionais 29/11/2016 01/09/2016 31/08/2019 1 695 254,60 FSE 1 440 966,41

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Tâmega e Sousa Lousada

POCH-01-5571-FSE-001038
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

ESCOLA SECUNDARIA EMIDIO 

NAVARRO
Cursos Profissionais 06/05/2019 01/09/2016 31/08/2019 1 958 154,25 FSE 1 664 431,11

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Viseu Dão Lafões Viseu

POCH-01-5571-FSE-001039
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

ESCOLA PROFISSIONAL DE 

ARQUEOLOGIA
Cursos Profissionais 29/11/2016 01/09/2016 31/07/2019 493 066,33 FSE 419 106,38

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Tâmega e Sousa Marco de Canaveses

POCH-01-5571-FSE-001040
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE 

MORTÁGUA
Cursos Profissionais 28/11/2016 01/09/2016 31/08/2019 600 575,81 FSE 510 489,44

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Região de Coimbra Mortágua

POCH-01-5571-FSE-001041
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

ESCOLA PROFISSIONAL DE 

DESENVOLVIMENTO RURAL DE ALTER 

DO CHÃO

Cursos Profissionais 30/11/2016 01/09/2016 31/08/2019 1 451 821,08 FSE 1 234 047,92

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Alto Alentejo Alter do Chão

POCH-01-5571-FSE-001042
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE 

CELORICO DA BEIRA
Cursos Profissionais 25/11/2016 15/09/2016 31/07/2019 338 369,99 FSE 287 614,49

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Beiras e Serra da Estrela Celorico da Beira

POCH-01-5571-FSE-001043
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

ESCOLA SECUNDARIA DE PENAFIEL Cursos Profissionais 02/12/2016 01/09/2016 31/08/2019 2 011 191,04 FSE 1 709 512,38

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Tâmega e Sousa Penafiel

POCH-01-5571-FSE-001044
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

E.P.R.M. - ESCOLA PROFISSIONAL DE 

RIO MAIOR, LDA, EM
Cursos Profissionais 29/01/2018 01/09/2016 31/08/2019 2 829 766,07 FSE 2 405 301,16

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Lezíria do Tejo Rio Maior

POCH-01-5571-FSE-001045
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DA 

LOURINHÃ
Cursos Profissionais 29/11/2016 01/09/2016 31/08/2019 893 204,44 FSE 759 223,77

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Oeste Lourinhã

POCH-01-5571-FSE-001046
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DR.JOSÉ 

LEITE DE VASCONCELOS
Cursos Profissionais 06/12/2016 15/09/2016 31/08/2019 209 006,80 FSE 177 655,78

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Douro Tarouca

POCH-01-5571-FSE-001047
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

TURISMO DE PORTUGAL I.P. Cursos Profissionais 23/05/2017 03/10/2016 30/05/2019 644 382,71 FSE 547 725,30

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Alto Minho Viana do Castelo

POCH-01-5571-FSE-001048
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS TOMAZ 

PELAYO, SANTO TIRSO
Cursos Profissionais 02/12/2016 09/09/2016 31/08/2019 2 141 822,47 FSE 1 820 549,10

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal
Área Metropolitana do 

Porto
Santo Tirso

POCH-01-5571-FSE-001049
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS JOÃO DA 

SILVA CORREIA
Cursos Profissionais 17/08/2018 01/09/2016 31/07/2019 1 081 379,85 FSE 919 172,87

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal
Área Metropolitana do 

Porto
São João da Madeira

POCH-01-5571-FSE-001050
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

ACADEMIA JOSE MOREIRA DA SILVA-

COOPERATIVA DE ESTUDOS DE 

ECONOMIA SOCIAL CRL

Cursos Profissionais 15/03/2018 01/09/2016 31/08/2019 1 891 885,03 FSE 1 608 102,28

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal
Área Metropolitana do 

Porto
Porto

POCH-01-5571-FSE-001051
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

E. M. P. - ESCOLA DE MODA DO PORTO, 

LDA
Cursos Profissionais 04/01/2017 01/09/2016 31/08/2019 1 479 622,06 FSE 1 257 678,75

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal
Área Metropolitana do 

Porto
Porto

POCH-01-5571-FSE-001052
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

NAZARÉ FORMA - ENSINO, FORMAÇAO 

E CERTIFICAÇAO PROFISSIONAL, LDA
Cursos Profissionais 27/12/2016 01/09/2016 31/08/2019 1 807 913,10 FSE 1 536 726,14

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Oeste Nazaré

POCH-01-5571-FSE-001053
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DO 

SABUGAL
Cursos Profissionais 28/11/2016 01/09/2016 31/08/2019 427 111,36 FSE 363 044,66

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Beiras e Serra da Estrela Sabugal

POCH-01-5571-FSE-001054
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

TERCIFORMA-ESTUDOS DE COMERCIO 

E SERVIÇOS S.A.
Cursos Profissionais 20/12/2016 12/09/2016 31/08/2019 1 968 420,49 FSE 1 673 157,42

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal
Área Metropolitana do 

Porto
Porto

POCH-01-5571-FSE-001055
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

TURISMO DE PORTUGAL I.P. Cursos Profissionais 30/05/2017 26/09/2016 31/05/2019 972 633,15 FSE 826 738,18

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Alto Alentejo Portalegre

POCH-01-5571-FSE-001056
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

FUNDAÇÃO ESCOLA-GEST Cursos Profissionais 14/06/2018 14/09/2016 30/08/2019 740 225,25 FSE 629 191,46

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Beiras e Serra da Estrela Manteigas

POCH-01-5571-FSE-001057
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE 

MIRANDA DO CORVO
Cursos Profissionais 05/12/2016 15/09/2016 31/08/2019 1 055 803,97 FSE 897 433,37

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Região de Coimbra Miranda do Corvo

POCH-01-5571-FSE-001058
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS ABADE DE 

BAÇAL, BRAGANÇA
Cursos Profissionais 12/02/2020 09/09/2016 31/08/2019 348 066,75 FSE 295 856,74

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal
Terras de Trás-os-

Montes
Bragança
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POCH-01-5571-FSE-001059
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

ASDOURO - ASSOCIAÇÃO DE 

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO E 

FORMAÇÃO PROFISSIONAL DO ALTO 

DOURO

Cursos Profissionais 04/03/2019 01/09/2016 31/08/2019 730 199,73 FSE 620 669,77

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Douro São João da Pesqueira

POCH-01-5571-FSE-001060
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

ACADEMIA CONTEMPORÂNEA DO 

ESPECTÁCULO CRL
Cursos Profissionais 29/01/2018 01/09/2016 31/08/2019 2 406 287,81 FSE 2 045 344,64

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Ave Vila Nova de Famalicão

POCH-01-5571-FSE-001061
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

COLÉGIO DR. LUÍS PEREIRA DA COSTA 

S.A.
Cursos Profissionais 19/12/2016 01/09/2016 31/08/2019 655 247,96 FSE 556 960,77

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Região de Leiria Leiria

POCH-01-5571-FSE-001062
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

ASSOCIAÇÃO PARA O ENSINO BENTO 

DE JESUS CARAÇA
Cursos Profissionais 23/02/2018 01/09/2016 31/08/2019 4 053 966,61 FSE 3 445 871,62

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Baixo Alentejo Beja

POCH-01-5571-FSE-001063
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

ESCOLA PROFISSIONAL DE VILA DO 

CONDE, UNIPESSOAL LDA
Cursos Profissionais 21/08/2019 01/09/2016 31/08/2019 2 472 902,66 FSE 2 101 967,26

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal
Área Metropolitana do 

Porto
Vila do Conde

POCH-01-5571-FSE-001064
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

ASSOCIAÇÃO PARA A FORMAÇÃO 

TECNOLOGICA NO LITORAL 

ALENTEJANO

Cursos Profissionais 01/02/2019 01/09/2016 31/08/2019 2 633 596,56 FSE 2 238 557,08

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Alentejo Litoral Sines

POCH-01-5571-FSE-001065
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE PONTE 

DA BARCA
Cursos Profissionais 02/12/2016 01/09/2016 31/08/2019 429 286,03 FSE 364 893,13

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Alto Minho Ponte da Barca

POCH-01-5571-FSE-001066
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

CENTRO DE ESTUDOS DE FATIMA-CEF Cursos Profissionais 28/12/2016 13/09/2016 31/07/2019 1 336 950,78 FSE 1 136 408,16

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Médio Tejo Ourém

POCH-01-5571-FSE-001068
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

SEMINARIO LICEAL DE PENAFIRME Cursos Profissionais 19/12/2016 15/09/2016 31/08/2019 626 705,45 FSE 532 699,63

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Oeste Torres Vedras

POCH-01-5571-FSE-001069
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

SEMINFOR - ESCOLA PROFISSIONAL DE 

PENAFIRME, LIMITADA
Cursos Profissionais 09/01/2017 15/09/2016 31/08/2019 2 220 082,01 FSE 1 887 069,71

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Oeste Torres Vedras

POCH-01-5571-FSE-001070
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

INSTITUTO D. JOÃO V, S.A. Cursos Profissionais 20/12/2016 01/09/2016 31/08/2019 1 030 628,16 FSE 876 033,94

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Região de Leiria Pombal

POCH-01-5571-FSE-001071
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE PONTE 

DE LIMA
Cursos Profissionais 29/11/2016 01/09/2016 31/08/2019 1 885 291,74 FSE 1 602 497,98

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Alto Minho Ponte de Lima

POCH-01-5571-FSE-001072
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

ADEMINHO - ASSOCIAÇÃO PARA O 

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO 

PROFISSIONAL DO ALTO MINHO 

INTERIOR

Cursos Profissionais 04/01/2017 15/09/2016 31/08/2019 3 562 262,85 FSE 3 027 923,42

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Alto Minho Melgaço

POCH-01-5571-FSE-001073
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

ESCOLA SECUNDÁRIA COM 3º CICLO DO 

ENSINO BÁSICO MARTINS SARMENTO, 

GUIMARÃES

Cursos Profissionais 02/12/2016 01/09/2016 31/08/2019 3 027 080,77 FSE 2 573 018,65

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Ave Guimarães

POCH-01-5571-FSE-001074
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS MARINHA 

GRANDE POENTE
Cursos Profissionais 30/11/2016 09/09/2016 31/08/2019 2 336 047,64 FSE 1 985 640,49

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Região de Leiria Marinha Grande

POCH-01-5571-FSE-001075
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE 

SALVATERRA DE MAGOS
Cursos Profissionais 28/11/2016 01/09/2016 31/08/2019 714 834,04 FSE 607 608,93

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Lezíria do Tejo Salvaterra de Magos

POCH-01-5571-FSE-001076
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

E. T. P. M. M. - ESCOLA TÉCNICA E 

PROFISSIONAL MARQUÊS DE 

MARIALVA, S.A.

Cursos Profissionais 02/12/2016 01/09/2016 31/08/2019 1 988 556,53 FSE 1 690 273,05

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Região de Coimbra Cantanhede

POCH-01-5571-FSE-001077
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS NUNO 

ÁLVARES
Cursos Profissionais 12/03/2018 15/09/2016 31/08/2019 331 096,57 FSE 281 432,08

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Beira Baixa Castelo Branco

POCH-01-5571-FSE-001078
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE 

CONDEIXA-A-NOVA
Cursos Profissionais 29/11/2016 15/09/2016 31/08/2019 446 554,08 FSE 379 570,97

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Região de Coimbra Condeixa-a-Nova

POCH-01-5571-FSE-001079
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS Nº 1 DE 

ABRANTES
Cursos Profissionais 30/11/2016 01/09/2016 31/08/2019 1 064 276,53 FSE 904 635,05

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Médio Tejo Abrantes

POCH-01-5571-FSE-001080
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE VALE 

DE OVIL
Cursos Profissionais 24/01/2018 01/09/2016 31/08/2019 1 000 611,87 FSE 850 520,09

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Tâmega e Sousa Baião

POCH-01-5571-FSE-001081
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS ALBERTO 

SAMPAIO
Cursos Profissionais 29/11/2016 13/09/2016 31/08/2019 1 600 805,17 FSE 1 360 684,39

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Cávado Braga
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POCH-01-5571-FSE-001082
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS D.MARIA 

II, BRAGA
Cursos Profissionais 05/12/2016 13/09/2016 31/08/2019 1 314 075,70 FSE 1 116 964,35

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Cávado Braga

POCH-01-5571-FSE-001083
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

ESCOLA SECUNDARIA JOSE FALCÃO Cursos Profissionais 28/11/2016 15/09/2016 31/08/2019 612 681,63 FSE 520 779,39

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Região de Coimbra Coimbra

POCH-01-5571-FSE-001084
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

ETEPA - ESCOLA TECNOLÓGICA E 

PROFISSIONAL ALBICASTRENSE, 

SOCIEDADE UNIPESSOAL LDA

Cursos Profissionais 20/12/2016 01/09/2016 31/08/2019 1 185 657,90 FSE 1 007 809,22

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Beira Baixa Castelo Branco

POCH-01-5571-FSE-001085
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

QUINTA DE TUBERAIS - ENSINO 

PROFISSIONAL DE CINFÃES, E.M. 

UNIPESSOAL LDA

Cursos Profissionais 27/05/2019 01/09/2016 31/08/2019 900 956,23 FSE 765 812,80

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Tâmega e Sousa Cinfães

POCH-01-5571-FSE-001086
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO ESCOLAS DE PADRE 

BENJAMIM SALGADO, VILA NOVA DE 

FAMALICÃO

Cursos Profissionais 03/10/2019 01/09/2016 31/08/2019 3 229 230,86 FSE 2 744 846,23

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Ave Vila Nova de Famalicão

POCH-01-5571-FSE-001087
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

ASSOCIAÇÃO TORREJANA DE ENSINO 

PROFISSIONAL
Cursos Profissionais 04/01/2017 01/09/2016 31/08/2019 1 751 126,66 FSE 1 488 457,66

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Médio Tejo Torres Novas

POCH-01-5571-FSE-001088
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

EPROCHAS - ASSOCIAÇÃO PARA A 

ESCOLA PROFISSIONAL DAS ROCHAS- 

EM LIQUIDAÇÃO

Cursos Profissionais 23/12/2016 19/09/2016 31/08/2018 292 334,42 FSE 248 484,26

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Tâmega e Sousa Marco de Canaveses

POCH-01-5571-FSE-001089
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

ESCOLA PROFISSIONAL DE VITICULTURA 

E ENOLOGIA DA BEIRA LITORAL
Cursos Profissionais 20/12/2016 01/09/2016 31/08/2019 3 037 295,22 FSE 2 581 700,94

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Região de Aveiro Anadia

POCH-01-5571-FSE-001090
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

EXTERNATO DOM FUAS ROUPINHO LDA Cursos Profissionais 05/12/2016 01/09/2016 31/08/2019 572 892,46 FSE 486 958,59

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Oeste Nazaré

POCH-01-5571-FSE-001091
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

COLEGIO DE NOSSA SENHORA DA 

APRESENTAÇÃO
Cursos Profissionais 04/01/2017 01/09/2016 31/08/2019 756 619,65 FSE 643 126,70

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Região de Aveiro Vagos

POCH-01-5571-FSE-001092
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

FUNDAÇÃO ESCOLA PROFISSIONAL DE 

LEIRIA
Cursos Profissionais 04/09/2017 01/09/2016 31/08/2019 2 824 441,85 FSE 2 400 775,57

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Região de Leiria Leiria

POCH-01-5571-FSE-001093
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS À BEIRA 

DOURO-MEDAS
Cursos Profissionais 29/11/2018 15/09/2016 31/08/2019 177 487,81 FSE 150 864,64

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal
Área Metropolitana do 

Porto
Gondomar

POCH-01-5571-FSE-001094
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

ESCOLA PROFISSIONAL DE FERMIL, 

CELORICO DE BASTO
Cursos Profissionais 22/08/2019 16/09/2016 31/08/2019 2 198 004,16 FSE 1 868 303,54

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Tâmega e Sousa Celorico de Basto

POCH-01-5571-FSE-001095
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO VIEIRA DE ARAÚJO Cursos Profissionais 23/07/2019 13/09/2016 31/08/2019 524 343,27 FSE 445 691,78

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Ave Vieira do Minho

POCH-01-5571-FSE-001096
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS ARTUR 

GONÇALVES
Cursos Profissionais 02/12/2016 16/09/2016 31/08/2019 709 120,21 FSE 602 752,18

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Médio Tejo Torres Novas

POCH-01-5571-FSE-001097
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE 

FORNOS DE ALGODRES
Cursos Profissionais 25/11/2016 01/09/2016 31/08/2019 405 673,14 FSE 344 822,17

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Beiras e Serra da Estrela Fornos de Algodres

POCH-01-5571-FSE-001098
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DR. 

FERREIRA DA SILVA
Cursos Profissionais 29/01/2018 15/09/2016 17/07/2019 420 694,99 FSE 357 590,74

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal
Área Metropolitana do 

Porto
Oliveira de Azeméis

POCH-01-5571-FSE-001099
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

ESCOLA SECUNDARIA DE BOA NOVA, 

LEÇA DA PALMEIRA, MATOSINHOS
Cursos Profissionais 25/11/2016 15/09/2016 30/08/2019 831 459,93 FSE 706 740,94

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal
Área Metropolitana do 

Porto
Matosinhos

POCH-01-5571-FSE-001100
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

CENTRO DE EDUCAÇÃO INTEGRAL S.A. Cursos Profissionais 18/12/2017 01/09/2016 30/08/2019 2 093 143,17 FSE 1 779 171,69

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal
Área Metropolitana do 

Porto
São João da Madeira

POCH-01-5571-FSE-001101
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL 

DE BARCELOS
Cursos Profissionais 27/12/2016 01/09/2016 31/08/2019 641 113,56 FSE 544 946,53

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Cávado Barcelos

POCH-01-5571-FSE-001102
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

ESCOLA PROFISSIONAL DO MARQUÊS 

DE VALLE FLOR LDA
Cursos Profissionais 09/04/2018 01/09/2016 31/08/2019 953 170,14 FSE 810 194,62

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Douro Murça

POCH-01-5571-FSE-001103
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS LOUSADA 

OESTE
Cursos Profissionais 30/11/2016 01/09/2016 31/07/2019 463 475,18 FSE 393 953,90

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Tâmega e Sousa Lousada
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POCH-01-5571-FSE-001104
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS TENENTE 

CORONEL ADÃO CARRAPATOSO, VILA 

NOVA DE FOZ CÔA

Cursos Profissionais 29/11/2016 01/09/2016 31/08/2019 120 254,35 FSE 102 216,20

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Douro Vila Nova de Foz Côa

POCH-01-5571-FSE-001105
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE GAIA 

NASCENTE, VILA NOVA DE GAIA
Cursos Profissionais 28/11/2016 15/09/2016 31/08/2019 1 159 475,70 FSE 985 554,35

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal
Área Metropolitana do 

Porto
Vila Nova de Gaia

POCH-01-5571-FSE-001106
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE 

CARREGAL DO SAL
Cursos Profissionais 02/12/2016 15/09/2016 31/08/2019 514 476,21 FSE 437 304,78

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Viseu Dão Lafões Carregal do Sal

POCH-01-5571-FSE-001107
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

TURISMO DE PORTUGAL I.P. Cursos Profissionais 25/05/2017 03/10/2016 05/06/2019 1 208 699,06 FSE 1 027 394,20

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Douro Lamego

POCH-01-5571-FSE-001108
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

FUNDAÇÃO SALESIANOS Cursos Profissionais 27/12/2016 01/09/2016 31/08/2019 978 785,09 FSE 831 967,33

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal
Área Metropolitana do 

Porto
Porto

POCH-01-5571-FSE-001109
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS Nº 2 DE 

ABRANTES
Cursos Profissionais 30/11/2016 01/09/2016 31/08/2018 239 629,00 FSE 203 684,65

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Médio Tejo Abrantes

POCH-01-5571-FSE-001110
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

ASSOCIAÇÃO RAUL DÓRIA Cursos Profissionais 13/03/2018 01/09/2016 31/08/2019 2 790 822,12 FSE 2 372 198,80

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal
Área Metropolitana do 

Porto
Porto

POCH-01-5571-FSE-001111
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DA 

SENHORA DA HORA, MATOSINHOS
Cursos Profissionais 30/11/2016 01/09/2016 31/08/2019 783 896,38 FSE 666 311,92

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal
Área Metropolitana do 

Porto
Matosinhos

POCH-01-5571-FSE-001112
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE 

ERMESINDE, VALONGO
Cursos Profissionais 29/11/2016 01/09/2016 31/08/2019 1 019 579,48 FSE 866 642,56

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal
Área Metropolitana do 

Porto
Valongo

POCH-01-5571-FSE-001113
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

ESCOLA PROFISSIONAL DA MEALHADA, 

E.M., UNIPESSOAL, LDA
Cursos Profissionais 14/07/2017 01/09/2016 31/08/2019 3 363 262,21 FSE 2 858 772,88

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Região de Coimbra Mealhada

POCH-01-5571-FSE-001114
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

SIC - SOCIEDADE DE INCREMENTO 

CULTURAL, S.A.
Cursos Profissionais 23/03/2018 01/09/2016 31/08/2017 101 138,88 FSE 85 968,05

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Região de Coimbra Coimbra

POCH-01-5571-FSE-001115
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

INSTITUTO DE NOSSA SENHORA DE 

FÁTIMA
Cursos Profissionais 16/12/2016 15/09/2016 31/08/2019 587 509,46 FSE 499 383,04

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Alentejo Litoral Odemira

POCH-01-5571-FSE-001116
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE FAFE Cursos Profissionais 25/11/2016 01/09/2016 31/08/2019 1 692 512,63 FSE 1 438 635,74

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Ave Fafe

POCH-01-5571-FSE-001117
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE 

BENAVENTE
Cursos Profissionais 29/11/2016 16/09/2016 31/08/2019 578 451,92 FSE 491 684,13

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Lezíria do Tejo Benavente

POCH-01-5571-FSE-001118
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

SODENFOR - SOCIEDADE DIFUSORA DE 

ENSINO DA FIGUEIRA DA FOZ, 

LIMITADA

Cursos Profissionais 22/12/2016 01/09/2016 31/08/2019 1 649 507,34 FSE 1 402 081,24

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Região de Coimbra Figueira da Foz

POCH-01-5571-FSE-001119
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

SOENPROL - SOCIEDADE DE ENSINO 

PROFISSIONAL LDA
Cursos Profissionais 20/12/2016 01/09/2016 31/08/2019 1 414 418,40 FSE 1 202 255,64

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Região de Coimbra Figueira da Foz

POCH-01-5571-FSE-001120
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

EPF - ENSINO PROFISSIONAL DE 

FELGUEIRAS, E.M.
Cursos Profissionais 14/06/2018 01/09/2016 31/08/2019 2 863 535,18 FSE 2 434 004,90

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Tâmega e Sousa Felgueiras

POCH-01-5571-FSE-001121
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

FUNDAÇÃO ÁTRIO DA MÚSICA Cursos Profissionais 16/12/2016 01/09/2016 31/08/2019 3 026 614,78 FSE 2 572 622,56

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Alto Minho Viana do Castelo

POCH-01-5571-FSE-001122
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DO 

SARDOAL
Cursos Profissionais 16/03/2018 01/09/2016 31/08/2018 271 719,12 FSE 230 961,25

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Médio Tejo Sardoal

POCH-01-5571-FSE-001123
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

EPROMAT - ESCOLA PROFISSIONAL DE 

MATOSINHOS LDA
Cursos Profissionais 20/12/2016 01/09/2016 31/08/2019 2 761 699,53 FSE 2 347 444,60

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal
Área Metropolitana do 

Porto
Matosinhos

POCH-01-5571-FSE-001124
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

ESCOLA SECUNDÁRIA JOÃO 

GONÇALVES ZARCO, MATOSINHOS
Cursos Profissionais 29/11/2016 01/09/2016 31/08/2019 1 373 626,63 FSE 1 167 582,64

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal
Área Metropolitana do 

Porto
Matosinhos

POCH-01-5571-FSE-001125
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

ALSUD - COOPERATIVA DE ENSINO E 

FORMAÇÃO PROFISSIONAL DO 

ALENGARVE, CIPRL

Cursos Profissionais 10/01/2019 01/09/2016 31/08/2019 583 305,84 FSE 495 809,96

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Baixo Alentejo Mértola
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POCH-01-5571-FSE-001126
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

ESCOLA SECUNDARIA DE FRANCISCO 

RODRIGUES LOBO
Cursos Profissionais 30/11/2016 16/09/2016 31/08/2019 1 547 840,19 FSE 1 315 664,16

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Região de Leiria Leiria

POCH-01-5571-FSE-001127
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

COLÉGIO RAINHA D. LEONOR S.A. Cursos Profissionais 19/12/2016 01/09/2016 31/08/2019 751 553,56 FSE 638 820,53

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Oeste Caldas da Rainha

POCH-01-5571-FSE-001128
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

EPAMG - SOCIEDADE DE ENSINO 

PROFISSIONAL LDA
Cursos Profissionais 21/12/2016 01/09/2016 31/08/2019 3 267 217,24 FSE 2 777 134,65

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Região de Leiria Marinha Grande

POCH-01-5571-FSE-001129
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE 

AURÉLIA DE SOUSA, PORTO
Cursos Profissionais 02/12/2016 01/09/2016 31/08/2019 263 464,89 FSE 223 945,16

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal
Área Metropolitana do 

Porto
Porto

POCH-01-5571-FSE-001130
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS SÃO 

MARTINHO DO PORTO
Cursos Profissionais 30/11/2016 15/09/2016 31/08/2019 308 778,98 FSE 262 462,13

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Oeste Alcobaça

POCH-01-5571-FSE-001131
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

ESCOLA SECUNDÁRIA DR.AUGUSTO 

CÉSAR DA SILVA FERREIRA, RIO MAIOR
Cursos Profissionais 30/11/2016 12/09/2016 31/08/2019 821 221,43 FSE 698 038,22

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Lezíria do Tejo Rio Maior

POCH-01-5571-FSE-001132
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS EMÍDIO 

GARCIA, BRAGANÇA
Cursos Profissionais 30/11/2016 15/09/2016 31/08/2019 1 166 567,99 FSE 991 582,79

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal
Terras de Trás-os-

Montes
Bragança

POCH-01-5571-FSE-001133
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE 

CARVALHOS, VILA NOVA DE GAIA
Cursos Profissionais 28/11/2016 12/09/2016 31/08/2019 1 898 323,75 FSE 1 613 575,19

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal
Área Metropolitana do 

Porto
Vila Nova de Gaia

POCH-01-5571-FSE-001134
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

ESCOLA PROFISSIONAL DE 

DESENVOLVIMENTO RURAL DE SERPA
Cursos Profissionais 22/02/2018 01/09/2016 31/08/2019 2 298 972,30 FSE 1 954 126,46

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Baixo Alentejo Serpa

POCH-01-5571-FSE-001135
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

S. E. F. O. - SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E 

FORMAÇÃO DO OESTE, LIMITADA
Cursos Profissionais 12/01/2017 01/09/2016 31/08/2019 3 560 250,91 FSE 3 026 213,27

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Oeste Torres Vedras

POCH-01-5571-FSE-001136
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE RIO 

TINTO Nº 3
Cursos Profissionais 29/11/2016 01/09/2016 31/08/2019 1 426 543,73 FSE 1 212 562,17

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal
Área Metropolitana do 

Porto
Gondomar

POCH-01-5571-FSE-001137
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE 

MONTEMOR-O-VELHO
Cursos Profissionais 02/12/2016 14/09/2016 31/07/2019 611 503,84 FSE 519 778,26

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Região de Coimbra Montemor-o-Velho

POCH-01-5571-FSE-001138
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS 

DE MIRANDA DO DOURO
Cursos Profissionais 29/11/2016 15/09/2016 30/08/2019 295 903,68 FSE 251 518,13

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal
Terras de Trás-os-

Montes
Miranda do Douro

POCH-01-5571-FSE-001139
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DO 

FUNDÃO
Cursos Profissionais 30/11/2016 16/09/2016 31/07/2019 2 094 173,60 FSE 1 780 047,56

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Beiras e Serra da Estrela Fundão

POCH-01-5571-FSE-001140
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE 

TONDELA CÂNDIDO DE FIGUEIREDO
Cursos Profissionais 30/11/2016 15/09/2016 30/08/2019 352 072,15 FSE 299 261,33

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Viseu Dão Lafões Tondela

POCH-01-5571-FSE-001141
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE 

MOGADOURO
Cursos Profissionais 02/12/2016 15/09/2016 30/08/2019 574 869,42 FSE 488 639,01

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal
Terras de Trás-os-

Montes
Mogadouro

POCH-01-5571-FSE-001142
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

CONSERVATORIO DE MUSICA DE 

COIMBRA
Cursos Profissionais 02/12/2016 15/09/2016 30/08/2019 489 468,59 FSE 416 048,30

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Região de Coimbra Coimbra

POCH-01-5571-FSE-001143
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE 

MIRANDELA
Cursos Profissionais 30/11/2016 15/09/2016 30/08/2019 848 172,41 FSE 720 946,55

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal
Terras de Trás-os-

Montes
Mirandela

POCH-01-5571-FSE-001144
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DR. 

RAMIRO SALGADO, TORRE DE 

MONCORVO

Cursos Profissionais 29/11/2016 15/09/2016 30/08/2019 412 190,72 FSE 350 362,11

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Douro Torre de Moncorvo

POCH-01-5571-FSE-001145
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS OURÉM Cursos Profissionais 15/03/2019 01/09/2016 31/08/2019 1 064 575,64 FSE 904 889,29

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Médio Tejo Ourém

POCH-01-5571-FSE-001146
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO VERTICAL DE MACEDO 

DE CAVALEIROS
Cursos Profissionais 06/12/2016 16/09/2016 31/08/2019 648 331,59 FSE 551 081,85

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal
Terras de Trás-os-

Montes
Macedo de Cavaleiros

POCH-01-5571-FSE-001147
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE SANTA 

COMBA DÃO
Cursos Profissionais 30/11/2016 12/09/2016 31/08/2019 1 134 571,76 FSE 964 386,00

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Viseu Dão Lafões Santa Comba Dão
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POCH-01-5571-FSE-001148
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE VILA 

FLOR
Cursos Profissionais 02/12/2016 15/09/2016 31/08/2019 244 232,81 FSE 207 597,89

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal
Terras de Trás-os-

Montes
Vila Flor

POCH-01-5571-FSE-001149
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

ESCOLA BÁSICA E SECUNDÁRIA QUINTA 

DAS FLORES, COIMBRA
Cursos Profissionais 29/11/2016 15/09/2016 31/08/2019 1 059 260,64 FSE 900 371,54

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Região de Coimbra Coimbra

POCH-01-5571-FSE-001150
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DR. 

BENTO DA CRUZ, MONTALEGRE
Cursos Profissionais 29/11/2016 15/09/2016 31/08/2019 606 552,69 FSE 515 569,79

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Alto Tâmega Montalegre

POCH-01-5571-FSE-001151
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

ESCOLA SECUNDARIA DE EÇA DE 

QUEIROS POVOA DE VARZIM
Cursos Profissionais 02/12/2016 01/09/2016 31/08/2019 442 961,27 FSE 376 517,08

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal
Área Metropolitana do 

Porto
Póvoa de Varzim

POCH-01-5571-FSE-001152
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AEVA - ASSOCIAÇÃO PARA A 

EDUCAÇÃO E VALORIZAÇÃO DA 

REGIÃO DE AVEIRO

Cursos Profissionais 19/07/2017 01/09/2016 31/08/2019 5 585 289,37 FSE 4 747 495,96

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Região de Aveiro Aveiro

POCH-01-5571-FSE-001153
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

ESCOLA DAS VIRTUDES - COOPERATIVA 

DE ENSINO POLIVALENTE E ARTÍSTICO 

CRL

Cursos Profissionais 23/12/2016 01/09/2016 31/08/2019 4 376 422,90 FSE 3 719 959,47

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal
Área Metropolitana do 

Porto
Porto

POCH-01-5571-FSE-001154
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS 

FRANCISCO DE HOLANDA
Cursos Profissionais 05/12/2016 01/09/2016 31/08/2019 2 188 790,07 FSE 1 860 471,56

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Ave Guimarães

POCH-01-5571-FSE-001155
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DO 

CONCELHO DE FERREIRA DO ZÊZERE
Cursos Profissionais 19/07/2018 01/09/2016 31/08/2019 507 275,48 FSE 431 184,16

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Médio Tejo Ferreira do Zêzere

POCH-01-5571-FSE-001156
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

ESCOLA PROFISSIONAL DE 

DESENVOLVIMENTO RURAL DO RODO, 

PESO DA RÉGUA

Cursos Profissionais 28/11/2016 15/09/2016 31/08/2019 2 036 146,96 FSE 1 730 724,92

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Douro Peso da Régua

POCH-01-5571-FSE-001157
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

EBA - FORMAÇÃO PROFISSIONAL, 

LIMITADA
Cursos Profissionais 30/11/2016 01/09/2016 31/08/2019 2 199 547,89 FSE 1 869 615,71

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Região de Coimbra Penacova

POCH-01-5571-FSE-001158
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS Nº 1 DE 

SANTIAGO DO CACÉM
Cursos Profissionais 29/11/2016 09/09/2016 31/08/2019 454 340,66 FSE 386 189,56

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Alentejo Litoral Santiago do Cacém

POCH-01-5571-FSE-001159
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE 

CONSTÂNCIA
Cursos Profissionais 21/08/2018 14/09/2016 31/08/2019 922 745,45 FSE 784 333,63

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Médio Tejo Constância

POCH-01-5571-FSE-001160
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

ESCOLA SECUNDÁRIA DE S. PEDRO DA 

COVA, GONDOMAR
Cursos Profissionais 26/02/2018 01/09/2016 31/08/2019 1 085 885,86 FSE 923 002,98

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal
Área Metropolitana do 

Porto
Gondomar

POCH-01-5571-FSE-001161
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS CIDADE 

DO ENTRONCAMENTO
Cursos Profissionais 07/12/2016 12/09/2016 31/08/2019 1 426 530,15 FSE 1 212 550,63

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Médio Tejo Entroncamento

POCH-01-5571-FSE-001162
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

CASA DO POVO DE SANTA MARIA DE 

LAMAS
Cursos Profissionais 01/10/2019 19/09/2016 31/08/2019 2 482 577,57 FSE 2 110 190,93

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal
Área Metropolitana do 

Porto
Santa Maria da Feira

POCH-01-5571-FSE-001163
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS 

DR.MANUEL LARANJEIRA, ESPINHO
Cursos Profissionais 28/11/2016 15/09/2016 31/08/2019 1 296 710,31 FSE 1 102 203,76

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal
Área Metropolitana do 

Porto
Espinho

POCH-01-5571-FSE-001164
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE 

OLIVEIRA DE FRADES
Cursos Profissionais 20/11/2019 15/09/2016 18/07/2019 1 343 493,21 FSE 1 141 969,23

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Viseu Dão Lafões Oliveira de Frades

POCH-01-5571-FSE-001165
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

ENSIPROF - ENSINO E FORMAÇÃO 

PROFISSIONAL LDA
Cursos Profissionais 21/05/2018 01/09/2016 31/08/2019 12 088 827,23 FSE 10 275 503,15

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Cávado Barcelos

POCH-01-5571-FSE-001166
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

ESCOLA SECUNDÁRIA DE INÊS DE 

CASTRO
Cursos Profissionais 28/11/2016 12/09/2016 31/08/2019 1 916 400,86 FSE 1 628 940,73

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal
Área Metropolitana do 

Porto
Vila Nova de Gaia

POCH-01-5571-FSE-001167
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE 

RESENDE
Cursos Profissionais 14/12/2016 01/09/2016 31/08/2019 1 014 791,38 FSE 862 572,67

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Tâmega e Sousa Resende

POCH-01-5571-FSE-001168
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

ESCOLA SECUNDARIA COM 3º CICLO DO 

ENSINO BÁSICO ARQUITECTO OLIVEIRA 

FERREIRA, ARCOZELO, VILA NOVA DE 

GAIA

Cursos Profissionais 26/02/2018 15/09/2016 15/07/2019 1 028 430,03 FSE 874 165,53

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal
Área Metropolitana do 

Porto
Vila Nova de Gaia

POCH-01-5571-FSE-001169
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

RUIZ,COSTA & FILHOS LDA Cursos Profissionais 06/08/2018 01/09/2016 31/08/2019 2 133 822,78 FSE 1 813 749,36

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal
Área Metropolitana do 

Porto
Matosinhos
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POCH-01-5571-FSE-001170
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE 

AROUCA
Cursos Profissionais 28/11/2016 15/09/2016 31/08/2019 1 386 248,49 FSE 1 178 311,22

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal
Área Metropolitana do 

Porto
Arouca

POCH-01-5571-FSE-001171
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS 

DE LORDELO
Cursos Profissionais 30/11/2016 15/09/2016 31/08/2019 293 846,66 FSE 249 769,66

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal
Área Metropolitana do 

Porto
Paredes

POCH-01-5571-FSE-001172
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS FERREIRA 

DE CASTRO
Cursos Profissionais 29/11/2016 01/09/2016 31/08/2019 1 647 563,95 FSE 1 400 429,36

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal
Área Metropolitana do 

Porto
Oliveira de Azeméis

POCH-01-5571-FSE-001173
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS D. 

AFONSO HENRIQUES, AVES, SANTO 

TIRSO

Cursos Profissionais 02/12/2016 15/09/2016 31/08/2019 1 159 522,82 FSE 985 594,40

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal
Área Metropolitana do 

Porto
Santo Tirso

POCH-01-5571-FSE-001174
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

ESCOLA DE FORMAÇÃO SOCIAL RURAL Cursos Profissionais 14/12/2016 15/09/2016 31/08/2019 771 926,20 FSE 656 137,27

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Douro Lamego

POCH-01-5571-FSE-001175
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE 

ESGUEIRA
Cursos Profissionais 29/11/2016 15/09/2016 30/08/2019 1 693 637,55 FSE 1 439 591,92

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Região de Aveiro Aveiro

POCH-01-5571-FSE-001176
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE VILA 

NOVA DA BARQUINHA
Cursos Profissionais 06/12/2016 01/09/2016 31/08/2019 477 056,84 FSE 405 498,31

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Médio Tejo Vila Nova da Barquinha

POCH-01-5571-FSE-001177
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE VIEIRA 

DE LEIRIA
Cursos Profissionais 02/12/2016 14/09/2016 31/08/2019 393 510,61 FSE 334 484,02

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Região de Leiria Marinha Grande

POCH-01-5571-FSE-001178
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS D. DINIS, 

SANTO TIRSO
Cursos Profissionais 26/10/2018 15/09/2016 31/08/2019 950 484,28 FSE 807 911,64

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal
Área Metropolitana do 

Porto
Santo Tirso

POCH-01-5571-FSE-001179
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

EPB - ESCOLA PROFISSIONAL DE BRAGA 

LDA
Cursos Profissionais 12/09/2018 01/09/2016 31/08/2019 5 996 640,71 FSE 5 097 144,60

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Cávado Braga

POCH-01-5571-FSE-001180
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE 

CARRAZEDA DE ANSIÃES
Cursos Profissionais 12/12/2016 14/09/2016 31/08/2018 152 378,97 FSE 129 522,12

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Douro Carrazeda de Ansiães

POCH-01-5571-FSE-001181
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS 

HENRIQUES NOGUEIRA
Cursos Profissionais 13/12/2016 19/09/2016 31/08/2019 1 820 048,11 FSE 1 547 040,89

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Oeste Torres Vedras

POCH-01-5571-FSE-001182
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

ESCOLA SECUNDARIA DA RAINHA 

SANTA ISABEL,ESTREMOZ
Cursos Profissionais 22/12/2016 01/09/2016 31/08/2019 483 449,60 FSE 410 932,16

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Alentejo Central Estremoz

POCH-01-5571-FSE-001183
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

EFORE - BEIRAS - EMPRESA FORMAÇÃO 

E ENSINO DE MOIMENTA DA BEIRA LDA
Cursos Profissionais 09/01/2017 01/09/2016 31/08/2019 1 394 472,23 FSE 1 185 301,40

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Douro Moimenta da Beira

POCH-01-5571-FSE-001184
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AMAR TERRA VERDE, LDA Cursos Profissionais 21/12/2016 01/09/2016 31/08/2019 7 123 714,20 FSE 6 055 157,07

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Cávado Vila Verde

POCH-01-5571-FSE-001185
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

ESCOLA PROFISSIONAL DE TONDELA 

(EPT) - COOPERATIVA DE INTERESSE 

PÚBLICO E RESPONSABILIDADE 

LIMITADA

Cursos Profissionais 13/01/2017 01/09/2016 31/08/2019 3 730 920,97 FSE 3 171 282,82

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Viseu Dão Lafões Tondela

POCH-01-5571-FSE-001186
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

ESCOLA SECUNDÁRIA DE FELGUEIRAS Cursos Profissionais 29/11/2016 15/09/2016 31/08/2019 3 969 964,83 FSE 3 374 470,11

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Tâmega e Sousa Felgueiras

POCH-01-5571-FSE-001187
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE SEVER 

DO VOUGA
Cursos Profissionais 29/11/2016 01/09/2016 31/08/2019 566 588,71 FSE 481 600,40

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Região de Aveiro Sever do Vouga

POCH-01-5571-FSE-001188
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE 

OLIVEIRA DO BAIRRO
Cursos Profissionais 02/12/2016 01/09/2016 31/08/2019 572 112,06 FSE 486 295,25

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Região de Aveiro Oliveira do Bairro

POCH-01-5571-FSE-001189
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE 

ODEMIRA
Cursos Profissionais 02/12/2016 15/09/2016 31/08/2018 224 537,55 FSE 190 856,92

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Alentejo Litoral Odemira

POCH-01-5571-FSE-001190
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE JOSÉ 

RELVAS
Cursos Profissionais 30/11/2016 15/09/2016 31/08/2019 340 162,01 FSE 289 137,71

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Lezíria do Tejo Alpiarça

POCH-01-5571-FSE-001191
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

ESCOLA SECUNDARIA DE AVELAR 

BROTERO
Cursos Profissionais 30/11/2016 01/09/2016 31/08/2019 2 948 734,20 FSE 2 506 424,07

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Região de Coimbra Coimbra
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POCH-01-5571-FSE-001192
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS RAFAEL 

BORDALO PINHEIRO
Cursos Profissionais 29/11/2016 14/09/2016 31/08/2019 2 642 846,50 FSE 2 246 419,53

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Oeste Caldas da Rainha

POCH-01-5571-FSE-001193
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE 

ÁGUEDA SUL
Cursos Profissionais 05/12/2016 14/09/2016 31/08/2019 2 600 548,04 FSE 2 210 465,83

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Região de Aveiro Águeda

POCH-01-5571-FSE-001194
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS RIBEIRO 

SANCHES
Cursos Profissionais 22/02/2019 15/09/2016 31/08/2018 269 375,32 FSE 228 969,02

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Beira Baixa Penamacor

POCH-01-5571-FSE-001195
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

ESCOLA PROFISSIONAL DE VOUZELA, 

LDA
Cursos Profissionais 18/12/2017 01/09/2016 31/08/2019 2 274 110,52 FSE 1 932 993,94

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Viseu Dão Lafões Vouzela

POCH-01-5571-FSE-001196
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE 

ALCANENA
Cursos Profissionais 29/11/2016 09/09/2016 31/08/2019 824 215,63 FSE 700 583,29

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Médio Tejo Alcanena

POCH-01-5571-FSE-001197
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

ESCOLA PROFISSIONAL DE SANTO 

TIRSO, SOCIEDADE UNIPESSOAL LDA
Cursos Profissionais 11/01/2018 05/09/2016 31/08/2019 908 386,65 FSE 772 128,65

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal
Área Metropolitana do 

Porto
Santo Tirso

POCH-01-5571-FSE-001198
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS GÂNDARA 

MAR
Cursos Profissionais 27/08/2019 15/09/2016 30/08/2019 347 123,75 FSE 295 055,19

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Região de Coimbra Cantanhede

POCH-01-5571-FSE-001199
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE 

VOUZELA E CAMPIA
Cursos Profissionais 25/11/2016 15/09/2016 30/08/2019 690 728,93 FSE 587 119,59

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Viseu Dão Lafões Vouzela

POCH-01-5571-FSE-001200
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS 

PROFESSOR ANTÓNIO DA NATIVIDADE, 

MESÃO FRIO

Cursos Profissionais 02/12/2016 15/09/2016 31/08/2019 586 936,34 FSE 498 895,89

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Douro Mesão Frio

POCH-01-5571-FSE-001201
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DO 

BONFIM
Cursos Profissionais 29/11/2016 15/09/2016 31/08/2019 673 936,05 FSE 572 845,64

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Alto Alentejo Portalegre

POCH-01-5571-FSE-001202
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

PRODESO - ENSINO PROFISSIONAL, 

E.M., LDA
Cursos Profissionais 22/12/2016 01/09/2016 31/08/2019 854 641,07 FSE 726 444,91

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Região de Coimbra Coimbra

POCH-01-5571-FSE-001204
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS GIL PAES Cursos Profissionais 27/08/2019 15/09/2016 31/07/2019 904 051,53 FSE 768 443,80

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Médio Tejo Torres Novas

POCH-01-5571-FSE-001205
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

CENTRO DE CARIDADE NOSSA 

SENHORA DO PERPETUO SOCORRO
Cursos Profissionais 28/12/2016 08/09/2016 30/08/2019 1 350 965,42 FSE 1 148 320,61

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal
Área Metropolitana do 

Porto
Porto

POCH-01-5571-FSE-001206
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE VILA 

NOVA DE POIARES
Cursos Profissionais 29/11/2016 09/09/2016 31/08/2019 940 040,43 FSE 799 034,37

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Região de Coimbra Vila Nova de Poiares

POCH-01-5571-FSE-001207
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE 

AMARES
Cursos Profissionais 02/12/2016 01/09/2016 31/08/2019 724 689,38 FSE 615 985,97

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Cávado Amares

POCH-01-5571-FSE-001208
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DA 

CHAMUSCA
Cursos Profissionais 30/11/2016 16/09/2016 31/08/2019 367 620,11 FSE 312 477,09

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Lezíria do Tejo Chamusca

POCH-01-5571-FSE-001209
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS 

MARCELINO MESQUITA DO CARTAXO
Cursos Profissionais 07/12/2016 14/09/2016 31/07/2019 1 202 389,24 FSE 1 022 030,85

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Lezíria do Tejo Cartaxo

POCH-01-5571-FSE-001210
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS 

DE ARGA E LIMA
Cursos Profissionais 29/11/2016 01/09/2016 31/08/2018 201 391,36 FSE 171 182,66

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Alto Minho Viana do Castelo

POCH-01-5571-FSE-001211
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE 

OLIVEIRA DO HOSPITAL
Cursos Profissionais 05/12/2016 12/09/2016 31/08/2019 936 052,52 FSE 795 644,64

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Região de Coimbra Oliveira do Hospital

POCH-01-5571-FSE-001212
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE 

PENALVA DO CASTELO
Cursos Profissionais 29/11/2016 16/09/2016 31/08/2019 718 084,66 FSE 610 371,96

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Viseu Dão Lafões Penalva do Castelo

POCH-01-5571-FSE-001213
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE 

FIGUEIRÓ DOS VINHOS
Cursos Profissionais 30/11/2016 16/09/2016 31/08/2018 133 291,87 FSE 113 298,09

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Região de Leiria Figueiró dos Vinhos

POCH-01-5571-FSE-001215
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS FIGUEIRA 

NORTE
Cursos Profissionais 29/11/2016 01/09/2016 31/08/2019 463 457,97 FSE 393 939,27

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Região de Coimbra Figueira da Foz
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POCH-01-5571-FSE-001216
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE 

VALPAÇOS
Cursos Profissionais 30/11/2016 15/09/2016 31/08/2019 492 035,54 FSE 418 230,21

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Alto Tâmega Valpaços

POCH-01-5571-FSE-001217
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

EPRIN - ESCOLA PROFISSIONAL RAIANA, 

UNIPESSOAL LDA
Cursos Profissionais 31/01/2018 01/09/2016 31/08/2019 1 219 500,37 FSE 1 036 575,31

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Beira Baixa Idanha-a-Nova

POCH-01-5571-FSE-001218
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

IG - ESCOLA PROFISSIONAL LDA Cursos Profissionais 16/12/2016 01/09/2016 31/08/2019 1 874 741,37 FSE 1 593 530,16

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Beiras e Serra da Estrela Gouveia

POCH-01-5571-FSE-001219
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

FUNDAÇÃO ALENTEJO Cursos Profissionais 02/02/2018 01/09/2016 31/08/2019 5 268 940,25 FSE 4 478 599,21

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Alentejo Central Évora

POCH-01-5571-FSE-001220
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS MARINHA 

GRANDE NASCENTE
Cursos Profissionais 21/02/2018 15/09/2016 30/08/2019 663 554,41 FSE 564 021,25

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Região de Leiria Marinha Grande

POCH-01-5571-FSE-001221
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

PETROENSINO - ENSINO E FORMAÇÃO 

PROFISSIONAL, LDA
Cursos Profissionais 14/06/2018 01/09/2016 31/08/2019 2 220 395,19 FSE 1 887 335,91

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Região de Leiria Pedrógão Grande

POCH-01-5571-FSE-001222
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS VERDE 

HORIZONTE
Cursos Profissionais 29/11/2016 13/09/2016 31/08/2019 858 396,34 FSE 729 636,89

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Médio Tejo Mação

POCH-01-5571-FSE-001223
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

ESCOLA SECUNDÁRIA DO PROFESSOR 

DOUTOR FLÁVIO F. PINTO RESENDE, 

CINFÃES

Cursos Profissionais 02/03/2018 15/09/2016 26/07/2019 1 987 879,39 FSE 1 689 697,48

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Tâmega e Sousa Cinfães

POCH-01-5571-FSE-001224
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

CENTRO DE ESTUDOS E FORMAÇÃO 

AQUILES ESTAÇO, UNIPESSOAL, LDA
Cursos Profissionais 25/07/2017 01/09/2016 31/08/2019 1 370 336,43 FSE 1 164 785,97

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Baixo Alentejo Vidigueira

POCH-01-5571-FSE-001225
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE 

ANADIA
Cursos Profissionais 14/06/2018 01/09/2016 31/08/2019 1 437 852,37 FSE 1 222 174,51

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Região de Aveiro Anadia

POCH-01-5571-FSE-001226
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE 

FREAMUNDE
Cursos Profissionais 29/11/2016 14/09/2016 31/08/2019 930 119,64 FSE 790 601,69

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Tâmega e Sousa Paços de Ferreira

POCH-01-5571-FSE-001227
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE 

AVEIRO
Cursos Profissionais 21/03/2019 15/09/2016 31/08/2019 721 738,72 FSE 613 477,91

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Região de Aveiro Aveiro

POCH-01-5571-FSE-001228
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE 

ÍLHAVO
Cursos Profissionais 17/05/2018 15/09/2016 31/08/2019 632 026,32 FSE 537 222,37

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Região de Aveiro Ílhavo

POCH-01-5571-FSE-001229
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE SANTA 

MARIA MAIOR, VIANA DO CASTELO
Cursos Profissionais 05/12/2016 12/09/2016 31/08/2019 1 117 162,63 FSE 949 588,24

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Alto Minho Viana do Castelo

POCH-01-5571-FSE-001230
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS Nº 1 DE 

MARCO DE CANAVESES
Cursos Profissionais 30/11/2016 15/09/2016 31/08/2019 1 801 902,81 FSE 1 531 617,39

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Tâmega e Sousa Marco de Canaveses

POCH-01-5571-FSE-001231
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

CENATEX III - ESCOLA PROFISSIONAL, 

UNIPESSOAL LDA
Cursos Profissionais 13/12/2016 12/09/2016 31/08/2019 2 718 396,98 FSE 2 310 637,43

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Ave Guimarães

POCH-01-5571-FSE-001232
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE 

TABUAÇO
Cursos Profissionais 30/11/2016 15/09/2016 31/08/2019 107 104,54 FSE 91 038,86

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Douro Tabuaço

POCH-01-5571-FSE-001233
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

ACADEMIA DE MUSICA DE ESPINHO Cursos Profissionais 28/12/2016 01/09/2016 31/08/2019 2 436 866,95 FSE 2 071 336,91

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal
Área Metropolitana do 

Porto
Espinho

POCH-01-5571-FSE-001234
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS GABRIEL 

PEREIRA
Cursos Profissionais 09/12/2016 01/09/2016 31/08/2019 885 571,57 FSE 752 735,83

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Alentejo Central Évora

POCH-01-5571-FSE-001235
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS FIGUEIRA 

MAR
Cursos Profissionais 30/11/2016 13/09/2016 31/08/2019 1 557 866,17 FSE 1 324 186,24

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Região de Coimbra Figueira da Foz

POCH-01-5571-FSE-001236
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

COOPERATIVA DE ENSINO ESCOLA 

PROFISSIONAL DO CENTRO JUVENIL DE 

CAMPANHÃ CRL

Cursos Profissionais 20/12/2016 01/09/2016 31/08/2019 2 750 956,62 FSE 2 338 313,13

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal
Área Metropolitana do 

Porto
Porto

POCH-01-5571-FSE-001237
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

INSTITUTO PROFISSIONAL DA SERTÃ, 

LDA
Cursos Profissionais 01/09/2017 01/09/2016 31/08/2019 649 429,34 FSE 552 014,94

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Médio Tejo Sertã
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POCH-01-5571-FSE-001238
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

CENTRO DE PROMOÇÃO SOCIAL Cursos Profissionais 16/12/2016 01/09/2016 31/08/2019 2 011 815,70 FSE 1 710 043,35

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Viseu Dão Lafões São Pedro do Sul

POCH-01-5571-FSE-001239
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

ACADEMIA DE MÚSICA DA RUA COSTA 

CABRAL LDA
Cursos Profissionais 28/12/2016 01/09/2016 31/08/2019 1 656 387,07 FSE 1 407 929,01

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal
Área Metropolitana do 

Porto
Porto

POCH-01-5571-FSE-001240
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

ENTEC - ENSINO TÉCNICO-

PROFISSIONAL LDA
Cursos Profissionais 10/01/2019 19/09/2016 31/08/2019 1 163 952,57 FSE 989 359,68

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal
Área Metropolitana do 

Porto
Porto

POCH-01-5571-FSE-001241
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

COMOIPREL - COOPERATIVA 

MOURENSE DE INTERESSE PÚBLICO DE 

RESPONSABILIDADE LIMITADA

Cursos Profissionais 06/05/2019 01/09/2016 31/08/2019 1 103 859,18 FSE 938 280,30

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Baixo Alentejo Moura

POCH-01-5571-FSE-001242
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS PADRE 

ANTÓNIO DE ANDRADE
Cursos Profissionais 20/03/2019 14/09/2016 31/08/2019 390 780,28 FSE 332 163,24

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Beira Baixa Oleiros

POCH-01-5571-FSE-001243
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

ZENDENSINO - COOPERATIVA DE 

ENSINO E INTERESSE PÚBLICO DE 

RESPONSABILIDADE LIMITADA

Cursos Profissionais 18/12/2017 01/09/2016 31/08/2019 2 071 074,24 FSE 1 760 413,10

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Cávado Esposende

POCH-01-5571-FSE-001244
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

INSTITUTO NOSSA SENHORA DA 

ENCARNAÇÃO COOPERATIVA DE 

ENSINO E CULTURA, CRL

Cursos Profissionais 06/12/2016 01/09/2016 31/08/2019 1 237 048,81 FSE 1 051 491,49

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Oeste Alcobaça

POCH-01-5571-FSE-001245
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

D. SANCHO - ENSINO LDA Cursos Profissionais 13/03/2018 01/09/2016 31/08/2019 4 460 996,24 FSE 3 791 846,80

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal
Área Metropolitana do 

Porto
Vila Nova de Gaia

POCH-01-5571-FSE-001246
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

ESCOLA SECUNDÁRIA ADOLFO 

PORTELA, ÁGUEDA
Cursos Profissionais 30/01/2019 12/09/2016 31/08/2019 1 240 281,82 FSE 1 054 239,55

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Região de Aveiro Águeda

POCH-01-5571-FSE-001247
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

ESCOLA SECUNDÁRIA AFONSO LOPES 

VIEIRA, LEIRIA
Cursos Profissionais 06/12/2016 19/09/2016 31/08/2019 1 720 697,53 FSE 1 462 592,90

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Região de Leiria Leiria

POCH-01-5571-FSE-001248
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS AMATO 

LUSITANO
Cursos Profissionais 30/11/2016 01/09/2016 31/08/2019 855 414,01 FSE 727 101,91

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Beira Baixa Castelo Branco

POCH-01-5571-FSE-001249
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

ESCOLA SECUNDÁRIA COM 3º CICLO DO 

ENSINO BÁSICO JOSÉ RÉGIO, VILA DO 

CONDE

Cursos Profissionais 30/11/2016 15/09/2016 31/08/2019 1 463 289,13 FSE 1 243 795,76

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal
Área Metropolitana do 

Porto
Vila do Conde

POCH-01-5571-FSE-001250
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

ASSOCIAÇÃO DIOGO DE AZAMBUJA Cursos Profissionais 09/12/2019 01/09/2016 31/08/2019 1 845 518,35 FSE 1 568 690,60

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Região de Coimbra Montemor-o-Velho

POCH-01-5571-FSE-001251
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS PADRE 

JOSÉ AUGUSTO DA FONSECA, AGUIAR 

DA BEIRA

Cursos Profissionais 10/09/2019 15/09/2016 31/08/2019 334 761,67 FSE 284 547,42

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Viseu Dão Lafões Aguiar da Beira

POCH-01-5571-FSE-001252
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL 

DE GUIMARÃES
Cursos Profissionais 28/01/2019 01/09/2016 31/08/2019 1 925 006,19 FSE 1 636 255,26

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Ave Guimarães

POCH-01-5571-FSE-001253
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS 

DE PINHEIRO
Cursos Profissionais 02/12/2016 01/09/2016 31/08/2019 460 121,56 FSE 391 103,33

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Tâmega e Sousa Penafiel

POCH-01-5571-FSE-001254
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE TÁBUA Cursos Profissionais 23/07/2019 15/09/2016 31/08/2019 1 062 787,79 FSE 903 369,62

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Região de Coimbra Tábua

POCH-01-5571-FSE-001255
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE 

ESMORIZ, OVAR NORTE
Cursos Profissionais 30/09/2019 15/09/2016 31/08/2019 493 933,35 FSE 419 843,35

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Região de Aveiro Ovar

POCH-01-5571-FSE-001256
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

ESCOLA PROFISSIONAL DE 

AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO 

RURAL DE GRÂNDOLA

Cursos Profissionais 15/01/2019 01/09/2016 31/08/2019 1 900 437,84 FSE 1 615 372,16

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Alentejo Litoral Grândola

POCH-01-5571-FSE-001257
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

INSTITUTO EDUCATIVO DO JUNCAL, 

S.A.
Cursos Profissionais 05/12/2016 12/09/2016 31/08/2019 1 233 114,59 FSE 1 048 147,40

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Região de Leiria Porto de Mós

POCH-01-5571-FSE-001258
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE SÁTÃO Cursos Profissionais 23/04/2019 15/09/2016 31/08/2019 626 470,65 FSE 532 500,05

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Viseu Dão Lafões Sátão

POCH-01-5571-FSE-001259
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE 

ARGANIL
Cursos Profissionais 30/11/2016 14/09/2016 31/08/2019 1 511 943,50 FSE 1 285 151,98

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Região de Coimbra Arganil
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POCH-01-5571-FSE-001260
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DO 

CONCELHO DE CAMPO MAIOR
Cursos Profissionais 20/12/2016 16/09/2016 31/08/2019 339 464,02 FSE 288 544,42

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Alto Alentejo Campo Maior

POCH-01-5571-FSE-001261
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE SEIA Cursos Profissionais 30/11/2016 12/09/2016 31/08/2019 1 634 100,94 FSE 1 388 985,80

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Beiras e Serra da Estrela Seia

POCH-01-5571-FSE-001262
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DA 

GAFANHA DA NAZARÉ
Cursos Profissionais 07/12/2016 15/09/2016 31/08/2019 584 797,46 FSE 497 077,84

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Região de Aveiro Ílhavo

POCH-01-5571-FSE-001263
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DA 

AZAMBUJA
Cursos Profissionais 26/02/2018 01/09/2016 31/08/2019 633 848,87 FSE 538 771,54

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Lezíria do Tejo Azambuja

POCH-01-5571-FSE-001264
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

ESCOLA SECUNDARIA DE HENRIQUE 

MEDINA
Cursos Profissionais 02/12/2016 15/09/2016 31/08/2019 1 482 651,02 FSE 1 260 253,37

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Cávado Esposende

POCH-01-5571-FSE-001265
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE 

PENACOVA
Cursos Profissionais 14/05/2019 16/09/2016 31/08/2019 706 217,63 FSE 600 284,99

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Região de Coimbra Penacova

POCH-01-5571-FSE-001266
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

ESCOLA SECUNDÁRIA DR. JOAQUIM DE 

CARVALHO, FIGUEIRA DA FOZ
Cursos Profissionais 07/02/2018 01/09/2016 31/08/2019 525 111,04 FSE 446 344,38

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Região de Coimbra Figueira da Foz

POCH-01-5571-FSE-001267
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

ESCOLA SECUNDÁRIA COM 3º CICLO DO 

ENSINO BÁSICO DE AMARANTE
Cursos Profissionais 28/11/2016 01/09/2016 31/08/2019 2 096 079,99 FSE 1 781 667,99

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Tâmega e Sousa Amarante

POCH-01-5571-FSE-001268
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE CISTER Cursos Profissionais 12/12/2016 15/09/2016 31/08/2019 1 457 492,43 FSE 1 238 868,57

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Oeste Alcobaça

POCH-01-5571-FSE-001269
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS LIMA-DE-

FARIA, CANTANHEDE
Cursos Profissionais 05/12/2016 15/09/2016 31/08/2018 282 415,65 FSE 240 053,30

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Região de Coimbra Cantanhede

POCH-01-5571-FSE-001270
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DIOGO DE 

MACEDO, OLIVAL, VILA NOVA DE GAIA
Cursos Profissionais 25/01/2018 19/09/2016 31/08/2019 500 689,05 FSE 425 585,69

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal
Área Metropolitana do 

Porto
Vila Nova de Gaia

POCH-01-5571-FSE-001271
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

D.E.F.P. - DESENVOLVIMENTO, ENSINO 

E FORMAÇÃO PROFISSIONAL LDA
Cursos Profissionais 27/10/2017 01/09/2016 31/08/2019 1 462 399,49 FSE 1 243 039,57

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal
Terras de Trás-os-

Montes
Bragança

POCH-01-5571-FSE-001272
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DA LOUSÃ Cursos Profissionais 12/12/2016 01/09/2016 31/07/2019 422 628,92 FSE 359 234,58

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Região de Coimbra Lousã

POCH-01-5571-FSE-001273
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE PINHEL Cursos Profissionais 30/11/2016 12/09/2016 31/08/2019 529 403,93 FSE 449 993,34

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Beiras e Serra da Estrela Pinhel

POCH-01-5571-FSE-001274
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

NOVALVITO - ENSINO PROFISSIONAL, 

COOPERATIVA DE INTERESSE PÚBLICO 

DE RESPONSABILIDADE LIMITADA

Cursos Profissionais 02/11/2018 12/09/2016 31/08/2019 2 152 168,98 FSE 1 829 343,63

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Baixo Alentejo Alvito

POCH-01-5571-FSE-001275
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

ESCOLA SECUNDÁRIA DE ROCHA 

PEIXOTO
Cursos Profissionais 02/12/2016 01/09/2016 30/08/2019 2 686 914,48 FSE 2 283 877,31

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal
Área Metropolitana do 

Porto
Póvoa de Varzim

POCH-01-5571-FSE-001276
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

ESCOLA PROFISSIONAL DO VALE DO 

TEJO S.A.
Cursos Profissionais 31/08/2017 01/09/2016 31/08/2019 3 100 037,32 FSE 2 635 031,72

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Lezíria do Tejo Santarém

POCH-01-5571-FSE-001277
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE 

MEALHADA
Cursos Profissionais 05/12/2016 01/09/2016 31/08/2019 224 620,00 FSE 190 927,00

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Região de Coimbra Mealhada

POCH-01-5571-FSE-001278
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS 

HENRIQUE SOMMER, MACEIRA, LEIIA
Cursos Profissionais 29/11/2016 15/09/2016 31/08/2019 203 502,50 FSE 172 977,13

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Região de Leiria Leiria

POCH-01-5571-FSE-001279
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE 

ALJUSTREL
Cursos Profissionais 14/12/2016 01/09/2016 31/08/2019 392 114,30 FSE 333 297,16

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Baixo Alentejo Aljustrel

POCH-01-5571-FSE-001280
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

INSTICOOP - INSTITUTO 

INTERNACIONAL COOPERATIVO DE 

FORMAÇÃO PROFISSIONAL, CRL

Cursos Profissionais 01/02/2017 12/09/2016 31/08/2019 628 019,11 FSE 533 816,24

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Tâmega e Sousa Amarante

POCH-01-5571-FSE-001281
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE NUNO 

DE SANTA MARIA
Cursos Profissionais 28/11/2016 15/09/2016 31/08/2019 557 792,63 FSE 474 123,74

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Médio Tejo Tomar



                    Programa Operacional Capital Humano (PO CH)

                    Lista de Projetos Aprovados | Reportada a 31/03/2020

Código da Operação | Operation Code
Programa Operacional | 

Operational Programme
Eixo Prioritário do PO | OP Priority Axis

Nome do Beneficiário | Beneficiary 

Name

Nome da Operação | Operation 

Name

Data de Aprovação / 

Approval Date

Data de Início 

Aprovada / Start up 

Date

Data de Fim 

Aprovada / End of 

Operation Date

Despesas Elegíveis Totais 

Atribuídas à Operação | 

Total Eligible Expenditure 

Allocated to the 

Operation

FEEI | ESI 

Fund

Fundo Total Aprovado | 

Total Aproved Fund
Objetivo Temático | Thematic Objective

% 

cofinanciamento | 

% EU funding

Prioridade de Investimento | Investment Priority País | Country NUTS II | NUTS 2 NUTS III | NUTS 3

POCH-01-5571-FSE-001282
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE 

FIGUEIRA DE CASTELO RODRIGO
Cursos Profissionais 06/12/2016 15/09/2016 31/08/2019 259 641,14 FSE 220 694,97

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Beiras e Serra da Estrela Figueira de Castelo Rodrigo

POCH-01-5571-FSE-001283
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

ESCOLA SECUNDÁRIA COM 3º CICLO DO 

ENSINO BÁSICO QUINTA DAS 

PALMEIRAS, COVILHÃ

Cursos Profissionais 30/11/2016 01/09/2016 31/08/2019 1 027 746,29 FSE 873 584,35

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Beiras e Serra da Estrela Covilhã

POCH-01-5571-FSE-001284
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE VAGOS Cursos Profissionais 28/11/2016 15/09/2016 31/08/2019 494 842,81 FSE 420 616,39

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Região de Aveiro Vagos

POCH-01-5571-FSE-001285
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

APEPO - ASSOCIAÇÃO PARA O ENSINO 

PROFISSIONAL DO OESTE
Cursos Profissionais 15/04/2019 15/09/2016 31/08/2019 3 401 677,71 FSE 2 891 426,05

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Oeste Caldas da Rainha

POCH-01-5571-FSE-001286
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE BÚZIO Cursos Profissionais 28/11/2016 01/09/2016 31/08/2019 1 086 084,78 FSE 923 172,06

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal
Área Metropolitana do 

Porto
Vale de Cambra

POCH-01-5571-FSE-001287
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE 

VENDAS NOVAS
Cursos Profissionais 30/11/2016 12/09/2016 31/08/2019 393 851,30 FSE 334 773,61

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Alentejo Central Vendas Novas

POCH-01-5571-FSE-001288
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DO CERCO 

DO PORTO, PORTO
Cursos Profissionais 05/12/2016 15/09/2016 31/08/2019 964 438,25 FSE 819 772,51

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal
Área Metropolitana do 

Porto
Porto

POCH-01-5571-FSE-001289
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

ESCOLA SECUNDARIA DE PENICHE Cursos Profissionais 30/11/2016 01/09/2016 31/08/2019 596 491,71 FSE 507 017,95

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Oeste Peniche

POCH-01-5571-FSE-001291
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE NELAS Cursos Profissionais 28/11/2016 12/09/2016 31/08/2019 925 510,01 FSE 786 683,51

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Viseu Dão Lafões Nelas

POCH-01-5571-FSE-001292
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE 

GOLEGÃ AZINHAGA E POMBALINHO
Cursos Profissionais 30/11/2016 01/09/2016 31/08/2019 495 093,10 FSE 420 829,14

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Lezíria do Tejo Golegã

POCH-01-5571-FSE-001293
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE PORTO 

DE MÓS
Cursos Profissionais 02/12/2016 15/09/2016 31/08/2019 820 865,56 FSE 697 735,73

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Região de Leiria Porto de Mós

POCH-01-5571-FSE-001294
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

ESCOLA SECUNDARIA DE VIRIATO,VISEU Cursos Profissionais 28/11/2016 12/09/2016 31/07/2019 937 925,06 FSE 797 236,30

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Viseu Dão Lafões Viseu

POCH-01-5571-FSE-001295
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

ESCOLA PROFISSIONAL DE 

AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO 

RURAL DE MARCO DE CANAVESES

Cursos Profissionais 27/08/2019 01/09/2016 31/08/2019 3 040 720,80 FSE 2 584 612,68

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Tâmega e Sousa Marco de Canaveses

POCH-01-5571-FSE-001296
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE 

VALDEVEZ
Cursos Profissionais 05/12/2016 15/09/2016 31/08/2019 1 838 702,58 FSE 1 562 897,19

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Alto Minho Arcos de Valdevez

POCH-01-5571-FSE-001297
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

DECEL-DESENVOLVIMENTO DE 

ESTABELECIMENTOS DE ENSINO LDA
Cursos Profissionais 16/12/2016 12/09/2016 31/07/2017 82 410,19 FSE 70 048,66

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal
Área Metropolitana do 

Porto
São João da Madeira

POCH-01-5571-FSE-001298
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE 

MONSERRATE, VIANA DO CASTELO
Cursos Profissionais 29/11/2016 01/09/2016 31/08/2019 4 182 963,37 FSE 3 555 518,86

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Alto Minho Viana do Castelo

POCH-01-5571-FSE-001299
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE 

BARCELOS
Cursos Profissionais 30/11/2016 01/09/2016 31/08/2019 3 151 068,30 FSE 2 678 408,06

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Cávado Barcelos

POCH-01-5571-FSE-001300
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

ESCOLA PROFISSIONAL AGRICOLA 

QUINTA DA LAGEOSA
Cursos Profissionais 10/01/2019 09/09/2016 31/08/2019 713 233,47 FSE 606 248,45

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Beiras e Serra da Estrela Covilhã

POCH-01-5571-FSE-001301
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DA GUIA Cursos Profissionais 12/09/2018 16/09/2016 31/08/2019 522 914,21 FSE 444 477,08

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Região de Leiria Pombal

POCH-01-5571-FSE-001302
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE 

ALMEIDA
Cursos Profissionais 30/11/2016 01/09/2016 31/07/2019 225 584,82 FSE 191 747,10

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Beiras e Serra da Estrela Almeida

POCH-01-5571-FSE-001303
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS 

DE CASTELO DE PAIVA
Cursos Profissionais 05/12/2016 12/09/2016 31/08/2019 972 827,79 FSE 826 903,62

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Tâmega e Sousa Castelo de Paiva

POCH-01-5571-FSE-001304
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

TALES-ESTABELECIMENTOS DE ENSINO 

PARTICULAR S.A.
Cursos Profissionais 04/03/2019 01/09/2016 31/08/2019 1 230 032,69 FSE 1 045 527,79

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Oeste Arruda dos Vinhos
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POCH-01-5571-FSE-001305
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

ESCOLA SECUNDARIA COM 3º CICLO DO 

ENSINO BÁSICO DE BARCELINHOS, 

BARCELOS

Cursos Profissionais 30/11/2016 01/09/2016 31/08/2019 1 242 385,29 FSE 1 056 027,50

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Cávado Barcelos

POCH-01-5571-FSE-001306
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS Nº 2 DE 

BEJA
Cursos Profissionais 28/11/2016 15/09/2016 31/08/2019 1 382 846,64 FSE 1 175 419,64

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Baixo Alentejo Beja

POCH-01-5571-FSE-001307
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS CARLOS 

AMARANTE, BRAGA
Cursos Profissionais 13/08/2019 15/09/2016 31/08/2019 1 202 553,04 FSE 1 022 170,08

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Cávado Braga

POCH-01-5571-FSE-001308
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

ALTERNANCIA-ENSINO E FORMAÇÃO 

PROFISSIONAL CRL
Cursos Profissionais 17/01/2017 19/09/2016 31/08/2019 1 802 168,48 FSE 1 531 843,21

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal
Área Metropolitana do 

Porto
Matosinhos

POCH-01-5571-FSE-001309
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DANIEL 

FARIA, BALTAR, PAREDES
Cursos Profissionais 12/12/2016 01/09/2016 31/08/2019 558 635,88 FSE 474 840,50

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal
Área Metropolitana do 

Porto
Paredes

POCH-01-5571-FSE-001310
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

PRO SENA - EMPRESA PROMOTORA DE 

SERVIÇOS DE ENSINO S.A.
Cursos Profissionais 13/01/2017 01/09/2016 31/08/2019 1 742 343,36 FSE 1 480 991,86

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Beiras e Serra da Estrela Seia

POCH-01-5571-FSE-001312
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS CAMILO 

CASTELO BRANCO
Cursos Profissionais 12/12/2016 01/09/2016 31/08/2019 2 504 255,37 FSE 2 128 617,06

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Ave Vila Nova de Famalicão

POCH-01-5571-FSE-001313
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DR. 

MÁRIO SACRAMENTO, AVEIRO
Cursos Profissionais 05/12/2016 15/09/2016 31/08/2019 464 973,71 FSE 395 227,65

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Região de Aveiro Aveiro

POCH-01-5571-FSE-001314
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS 

DA SÉ
Cursos Profissionais 30/11/2016 15/09/2016 31/08/2018 144 690,56 FSE 122 986,98

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Douro Lamego

POCH-01-5571-FSE-001315
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

ESPROSER - ESCOLA PROFISSIONAL S.A. Cursos Profissionais 29/01/2018 01/09/2016 31/08/2019 2 299 904,48 FSE 1 954 918,81

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Douro Sernancelhe

POCH-01-5571-FSE-001316
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

ESCOLA SECUNDARIA DE D.DINIS Cursos Profissionais 03/01/2017 16/09/2016 31/08/2019 1 375 341,59 FSE 1 169 040,35

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Região de Coimbra Coimbra

POCH-01-5571-FSE-001317
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS FERNÃO 

DO PÓ
Cursos Profissionais 29/03/2019 15/09/2016 31/08/2019 568 213,81 FSE 482 981,74

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Oeste Bombarral

POCH-01-5571-FSE-001318
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE 

MONÇÃO
Cursos Profissionais 30/11/2016 01/09/2016 31/08/2019 533 581,81 FSE 453 544,54

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Alto Minho Monção

POCH-01-5571-FSE-001319
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS ALCAIDES 

DE FARIA, BARCELOS
Cursos Profissionais 28/10/2019 13/09/2016 31/08/2019 1 817 661,48 FSE 1 545 012,26

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Cávado Barcelos

POCH-01-5571-FSE-001320
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

ASSOCIAÇÃO PROMOTORA DE ENSINO 

PROFISSIONAL DA COVA DA BEIRA
Cursos Profissionais 14/07/2017 01/09/2016 31/08/2019 2 830 585,11 FSE 2 405 997,34

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Beiras e Serra da Estrela Fundão

POCH-01-5571-FSE-001321
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS ANDRÉ DE 

GOUVEIA, ÉVORA
Cursos Profissionais 05/02/2020 01/09/2016 31/08/2019 1 318 726,71 FSE 1 120 917,70

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Alentejo Central Évora

POCH-01-5571-FSE-001322
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE 

ANSIÃO
Cursos Profissionais 20/03/2018 15/09/2016 31/08/2019 732 818,93 FSE 622 896,09

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Região de Leiria Ansião

POCH-01-5571-FSE-001323
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS MIGUEL 

TORGA, SABROSA
Cursos Profissionais 29/11/2016 15/09/2016 31/08/2019 459 810,80 FSE 390 839,18

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Douro Sabrosa

POCH-01-5571-FSE-001324
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

ESCOLA SECUNDÁRIA COM 3º CICLO DO 

ENSINO BÁSICO DE CAMILO CASTELO 

BRANCO, VILA REAL

Cursos Profissionais 12/12/2016 15/09/2016 31/08/2019 473 803,74 FSE 402 733,18

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Douro Vila Real

POCH-01-5571-FSE-001325
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS AFONSO 

DE ALBUQUERQUE, GUARDA
Cursos Profissionais 29/11/2016 15/09/2016 31/08/2019 520 385,89 FSE 442 328,01

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Beiras e Serra da Estrela Guarda

POCH-01-5571-FSE-001326
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS FERNÃO 

MAGALHÃES, CHAVES
Cursos Profissionais 29/11/2016 12/09/2016 31/08/2019 451 853,96 FSE 384 075,87

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Alto Tâmega Chaves

POCH-01-5571-FSE-001327
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS 

MARTINHO ÁRIAS, SOURE
Cursos Profissionais 29/11/2016 15/09/2016 30/08/2019 928 052,53 FSE 788 844,65

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Região de Coimbra Soure
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POCH-01-5571-FSE-001328
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS 

DR.MÁRIO FONSECA, LOUSADA
Cursos Profissionais 06/12/2016 01/09/2016 31/08/2019 301 438,56 FSE 256 222,78

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Tâmega e Sousa Lousada

POCH-01-5571-FSE-001329
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DA MAIA Cursos Profissionais 13/12/2016 15/09/2016 31/08/2019 1 669 007,05 FSE 1 418 655,99

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal
Área Metropolitana do 

Porto
Maia

POCH-01-5571-FSE-001330
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

ESCOLA SECUNDARIA AUGUSTO 

GOMES, MATOSINHOS
Cursos Profissionais 24/01/2018 01/09/2016 31/08/2019 730 269,78 FSE 620 729,31

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal
Área Metropolitana do 

Porto
Matosinhos

POCH-01-5571-FSE-001331
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

INSTITUTO VAZ SERRA,SOCIEDADE DE 

ENSINO,CULTURA E RECREIO S.A.
Cursos Profissionais 19/12/2016 01/09/2016 31/08/2019 659 249,43 FSE 560 362,02

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Médio Tejo Sertã

POCH-01-5571-FSE-001332
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

INSTITUTO INÁCIO DE LOYOLA Cursos Profissionais 16/12/2016 13/09/2016 31/08/2019 768 241,49 FSE 653 005,27

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Região de Coimbra Coimbra

POCH-01-5571-FSE-001333
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS CAROLINA 

MICHAELIS, CEDOFEITA, PORTO
Cursos Profissionais 12/12/2016 01/09/2016 31/08/2019 841 545,41 FSE 715 313,60

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal
Área Metropolitana do 

Porto
Porto

POCH-01-5571-FSE-001334
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE 

VALONGO
Cursos Profissionais 28/11/2016 15/09/2016 31/08/2019 2 117 627,92 FSE 1 799 983,73

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal
Área Metropolitana do 

Porto
Valongo

POCH-01-5571-FSE-001335
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE VILA 

DE REI
Cursos Profissionais 02/12/2016 15/09/2016 31/08/2018 159 057,44 FSE 135 198,82

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Médio Tejo Vila de Rei

POCH-01-5571-FSE-001336
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

ESCOLA SECUNDARIA DE PAREDES Cursos Profissionais 19/12/2016 01/09/2016 31/08/2019 311 734,08 FSE 264 973,97

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal
Área Metropolitana do 

Porto
Paredes

POCH-01-5571-FSE-001337
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

COLÉGIO CIDADE RODA, LDA Cursos Profissionais 16/01/2017 01/09/2016 31/08/2018 361 512,16 FSE 307 285,34

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Região de Leiria Pombal

POCH-01-5571-FSE-001338
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

INSIGNARE - ASSOCIAÇÃO DE ENSINO E 

FORMAÇÃO
Cursos Profissionais 22/12/2016 12/09/2016 31/08/2019 5 211 527,95 FSE 4 429 798,76

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Médio Tejo Ourém

POCH-01-5571-FSE-001339
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE 

ALMODÔVAR
Cursos Profissionais 01/02/2018 15/09/2016 31/08/2018 124 870,60 FSE 106 140,01

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Baixo Alentejo Almodôvar

POCH-01-5571-FSE-001340
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DR. 

ANTÓNIO GRANJO, CHAVES
Cursos Profissionais 30/11/2016 15/09/2016 31/08/2019 581 519,68 FSE 494 291,73

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Alto Tâmega Chaves

POCH-01-5571-FSE-001341
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS COELHO E 

CASTRO, SANTA MARIA DA FEIRA
Cursos Profissionais 28/05/2019 01/09/2016 31/07/2019 691 470,17 FSE 587 749,64

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal
Área Metropolitana do 

Porto
Santa Maria da Feira

POCH-01-5571-FSE-001342
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS SANTOS 

SIMÕES
Cursos Profissionais 29/03/2018 16/09/2016 31/08/2019 932 395,49 FSE 792 536,17

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Ave Guimarães

POCH-01-5571-FSE-001343
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

ESCOLA PROFISSIONAL D. MARIANA 

SEIXAS, LDA
Cursos Profissionais 21/12/2016 01/09/2016 31/08/2019 4 889 503,88 FSE 4 156 078,30

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Viseu Dão Lafões Castro Daire

POCH-01-5571-FSE-001344
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS RAUL 

PROENÇA
Cursos Profissionais 30/11/2016 15/09/2016 31/08/2019 403 650,62 FSE 343 103,03

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Oeste Caldas da Rainha

POCH-01-5571-FSE-001345
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

MISSIONÁRIOS CLARETIANOS 

PROVÍNCIA DE FÁTIMA
Cursos Profissionais 13/10/2017 01/09/2016 31/08/2019 9 401 251,07 FSE 7 991 063,41

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal
Área Metropolitana do 

Porto
Vila Nova de Gaia

POCH-01-5571-FSE-001346
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE 

CALDAS DE VIZELA, VIZELA
Cursos Profissionais 22/10/2018 15/09/2016 30/08/2019 1 433 770,94 FSE 1 218 705,30

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Ave Vizela

POCH-01-5571-FSE-001347
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL DE FAFE, 

CABECEIRAS DE BASTO E CELORICO DE 

BASTO

Cursos Profissionais 27/12/2016 01/09/2016 30/08/2019 2 673 377,51 FSE 2 272 370,88

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Ave Fafe

POCH-01-5571-FSE-001348
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE 

FAJÕES
Cursos Profissionais 27/02/2018 15/09/2016 30/08/2019 780 791,50 FSE 663 672,78

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal
Área Metropolitana do 

Porto
Oliveira de Azeméis

POCH-01-5571-FSE-001349
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

SEMINARIO MENOR DE SAGRADO 

CORAÇÃO DE JESUS DE GAIA OU 

SEMINARIO DE GAIA

Cursos Profissionais 04/05/2018 01/09/2016 31/08/2019 12 397 876,06 FSE 10 538 194,65

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal
Área Metropolitana do 

Porto
Vila Nova de Gaia
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POCH-01-5571-FSE-001350
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS 

ALEXANDRE HERCULANO, PORTO
Cursos Profissionais 02/12/2016 09/09/2016 30/08/2019 557 321,19 FSE 473 723,01

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal
Área Metropolitana do 

Porto
Porto

POCH-01-5571-FSE-001351
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

EMEQUATRO - EDUCAÇÃO E SERVIÇOS 

LDA
Cursos Profissionais 20/12/2016 12/09/2016 31/08/2019 1 003 133,18 FSE 852 663,20

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Região de Coimbra Lousã

POCH-01-5571-FSE-001352
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

FUNDAÇÃO ABREU CALLADO Cursos Profissionais 19/12/2016 01/09/2016 31/08/2018 685 451,38 FSE 582 633,67

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Alto Alentejo Avis

POCH-01-5571-FSE-001353
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE 

REGUENGOS DE MONSARAZ
Cursos Profissionais 30/11/2016 14/09/2016 31/08/2019 359 358,45 FSE 305 454,68

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Alentejo Central Reguengos de Monsaraz

POCH-01-5571-FSE-001354
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE 

GOUVEIA
Cursos Profissionais 22/12/2016 15/09/2016 31/07/2019 689 626,21 FSE 586 182,28

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Beiras e Serra da Estrela Gouveia

POCH-01-5571-FSE-001355
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DA 

BATALHA
Cursos Profissionais 29/11/2016 15/09/2016 31/08/2019 1 082 608,38 FSE 920 217,12

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Região de Leiria Batalha

POCH-01-5571-FSE-001356
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS ANTÓNIO 

SÉRGIO
Cursos Profissionais 02/12/2016 12/09/2016 31/08/2019 1 782 206,39 FSE 1 514 875,43

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal
Área Metropolitana do 

Porto
Vila Nova de Gaia

POCH-01-5571-FSE-001357
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

DIDÁXIS - COOPERATIVA DE ENSINO, 

CRL
Cursos Profissionais 28/12/2016 09/09/2016 31/08/2019 631 267,53 FSE 536 577,40

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Ave Vila Nova de Famalicão

POCH-01-5571-FSE-001358
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

DIDÁXIS - COOPERATIVA DE ENSINO, 

CRL
Cursos Profissionais 22/12/2016 09/09/2016 31/08/2019 6 745 952,69 FSE 5 734 059,79

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Ave Vila Nova de Famalicão

POCH-01-5571-FSE-001359
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS SÁ DA 

BANDEIRA
Cursos Profissionais 04/05/2018 16/09/2016 26/07/2019 1 559 808,75 FSE 1 325 837,44

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Lezíria do Tejo Santarém

POCH-01-5571-FSE-001360
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

CENTRO DIOCESANO DE PROMOÇÃO 

SOCIAL
Cursos Profissionais 20/12/2016 15/09/2016 31/08/2019 725 384,02 FSE 616 576,42

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Douro Lamego

POCH-01-5571-FSE-001361
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE IDÃES Cursos Profissionais 02/12/2016 15/09/2016 30/08/2019 479 369,64 FSE 407 464,19

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Tâmega e Sousa Felgueiras

POCH-01-5571-FSE-001362
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE 

PÓVOA DO LANHOSO
Cursos Profissionais 02/12/2016 15/09/2016 31/07/2019 1 171 614,96 FSE 995 872,72

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Ave Póvoa de Lanhoso

POCH-01-5571-FSE-001363
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

ESCOLA PROFISSIONAL NOVOS 

HORIZONTES LDA
Cursos Profissionais 12/02/2019 01/09/2016 31/08/2019 1 174 580,30 FSE 998 393,26

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal
Área Metropolitana do 

Porto
Maia

POCH-01-5571-FSE-001364
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS COIMBRA 

OESTE
Cursos Profissionais 02/12/2016 01/09/2016 31/07/2019 2 350 201,58 FSE 1 997 671,34

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Região de Coimbra Coimbra

POCH-01-5571-FSE-001365
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS 

MURALHAS DO MINHO
Cursos Profissionais 29/11/2016 01/09/2016 31/08/2019 655 260,43 FSE 556 971,37

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Alto Minho Valença

POCH-01-5571-FSE-001366
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

ESCOLA SECUNDARIA DE CAMPOS 

MELO
Cursos Profissionais 28/11/2016 01/09/2016 31/08/2019 1 842 225,57 FSE 1 565 891,73

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Beiras e Serra da Estrela Covilhã

POCH-01-5571-FSE-001367
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE CANAS 

DE SENHORIM
Cursos Profissionais 30/11/2016 01/09/2016 31/08/2018 254 023,54 FSE 215 920,01

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Viseu Dão Lafões Nelas

POCH-01-5571-FSE-001368
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DR.JOÃO 

DE ARAÚJO CORREIA
Cursos Profissionais 08/02/2018 01/09/2016 31/08/2019 785 388,32 FSE 667 580,07

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Douro Peso da Régua

POCH-01-5571-FSE-001369
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO VERTICAL DE CANELAS Cursos Profissionais 02/12/2016 01/09/2016 31/08/2019 844 306,43 FSE 717 660,47

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal
Área Metropolitana do 

Porto
Vila Nova de Gaia

POCH-01-5571-FSE-001370
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

ASSOCIAÇÃO PROMOTORA DO ENSINO 

PROFISSIONAL DA BEIRA 

TRANSMONTANA - ESCOLA 

PROFISSIONAL DE TRANCOSO

Cursos Profissionais 08/01/2018 01/09/2016 31/08/2019 2 570 719,28 FSE 2 185 111,39

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Beiras e Serra da Estrela Trancoso

POCH-01-5571-FSE-001371
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

ARTEMAVE - ASSOCIAÇÃO DE 

PROMOÇÃO DAS ARTES E MÚSICA DO 

VALE DO AVE

Cursos Profissionais 29/12/2016 05/09/2016 31/08/2019 3 198 777,33 FSE 2 718 960,73

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal
Área Metropolitana do 

Porto
Santo Tirso



                    Programa Operacional Capital Humano (PO CH)

                    Lista de Projetos Aprovados | Reportada a 31/03/2020

Código da Operação | Operation Code
Programa Operacional | 

Operational Programme
Eixo Prioritário do PO | OP Priority Axis

Nome do Beneficiário | Beneficiary 

Name

Nome da Operação | Operation 

Name

Data de Aprovação / 

Approval Date

Data de Início 

Aprovada / Start up 

Date

Data de Fim 

Aprovada / End of 

Operation Date

Despesas Elegíveis Totais 

Atribuídas à Operação | 

Total Eligible Expenditure 

Allocated to the 

Operation

FEEI | ESI 

Fund

Fundo Total Aprovado | 

Total Aproved Fund
Objetivo Temático | Thematic Objective

% 

cofinanciamento | 

% EU funding

Prioridade de Investimento | Investment Priority País | Country NUTS II | NUTS 2 NUTS III | NUTS 3

POCH-01-5571-FSE-001373
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE MIRA Cursos Profissionais 23/07/2019 15/09/2016 31/08/2019 632 136,09 FSE 537 315,68

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Região de Coimbra Mira

POCH-01-5571-FSE-001374
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

SOCIEDADE DE ENSINO CENTRAL 

VILAMEANENSE S.A.
Cursos Profissionais 13/12/2016 12/09/2016 31/08/2019 1 562 844,50 FSE 1 328 417,83

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Tâmega e Sousa Amarante

POCH-01-5571-FSE-001375
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS LATINO 

COELHO, LAMEGO
Cursos Profissionais 06/12/2016 14/09/2016 31/08/2019 632 965,91 FSE 538 021,02

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Douro Lamego

POCH-01-5571-FSE-001376
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS JOAQUIM 

DE ARAÚJO, GUILHUFE, PENAFIEL
Cursos Profissionais 28/11/2016 01/09/2016 31/08/2019 2 470 313,51 FSE 2 099 766,48

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Tâmega e Sousa Penafiel

POCH-01-5571-FSE-001377
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE 

ANTÓNIO NOBRE
Cursos Profissionais 28/11/2016 13/09/2016 31/08/2019 417 390,80 FSE 354 782,18

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal
Área Metropolitana do 

Porto
Porto

POCH-01-5571-FSE-001378
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE 

MOIMENTA DA BEIRA
Cursos Profissionais 25/11/2016 01/09/2016 31/08/2019 615 832,94 FSE 523 458,00

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Douro Moimenta da Beira

POCH-01-5571-FSE-001379
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS 

LEONARDO COIMBRA FILHO
Cursos Profissionais 02/12/2016 01/09/2016 31/08/2019 791 671,96 FSE 672 921,17

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal
Área Metropolitana do 

Porto
Porto

POCH-01-5571-FSE-001380
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS SÁ DE 

MIRANDA, BRAGA
Cursos Profissionais 29/11/2016 13/09/2016 31/08/2019 1 067 662,33 FSE 907 512,98

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Cávado Braga

POCH-01-5571-FSE-001381
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS INFANTE 

D. HENRIQUE, PORTO
Cursos Profissionais 05/12/2016 15/09/2016 31/08/2019 266 350,85 FSE 226 398,22

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal
Área Metropolitana do 

Porto
Porto

POCH-01-5571-FSE-001382
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE SANTO 

ANDRÉ, SANTIAGO DO CACÉM
Cursos Profissionais 06/12/2016 12/09/2016 31/08/2018 113 528,11 FSE 96 498,89

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Alentejo Litoral Santiago do Cacém

POCH-01-5571-FSE-001383
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

ESCOLA SECUNDÁRIA DE VILA VERDE Cursos Profissionais 07/11/2019 13/09/2016 31/08/2019 1 529 869,78 FSE 1 300 389,31

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Cávado Vila Verde

POCH-01-5571-FSE-001384
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE VILA 

NOVA DE PAIVA
Cursos Profissionais 26/03/2018 15/09/2016 31/08/2019 275 318,29 FSE 234 020,55

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Viseu Dão Lafões Vila Nova de Paiva

POCH-01-5571-FSE-001385
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

JOBRA - ASSOCIAÇÃO DE JOVENS DA 

BRANCA
Cursos Profissionais 05/02/2018 01/09/2016 31/08/2019 4 699 600,60 FSE 3 994 660,51

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Região de Aveiro Albergaria-a-Velha

POCH-01-5571-FSE-001386
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS 

DR.SERAFIM LEITE
Cursos Profissionais 19/12/2016 13/09/2016 31/08/2019 2 055 379,28 FSE 1 747 072,39

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal
Área Metropolitana do 

Porto
São João da Madeira

POCH-01-5571-FSE-001387
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE 

MAXIMINOS
Cursos Profissionais 29/11/2016 01/09/2016 31/08/2019 299 468,91 FSE 254 548,57

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Cávado Braga

POCH-01-5571-FSE-001388
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

INSTITUTO DE FORMAÇÃO 

PROFISSIONAL ALBINO SOUSA CRUZ
Cursos Profissionais 16/12/2016 01/09/2016 31/08/2019 3 597 966,85 FSE 3 058 271,82

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal
Área Metropolitana do 

Porto
Santo Tirso

POCH-01-5571-FSE-001389
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

ASSOCIAÇÃO PARA A ESCOLA 

PROFISSIONAL DE ARTES DA BEIRA 

INTERIOR

Cursos Profissionais 10/01/2017 01/09/2016 31/08/2019 2 220 093,31 FSE 1 887 079,31

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Beiras e Serra da Estrela Covilhã

POCH-01-5571-FSE-001390
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS JOSÉ 

ESTEVÃO
Cursos Profissionais 07/12/2016 15/09/2016 31/08/2019 1 797 414,89 FSE 1 527 802,66

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Região de Aveiro Aveiro

POCH-01-5571-FSE-001391
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

POMBAL PROF - SOCIEDADE DE 

EDUCAÇÃO E ENSINO PROFISSIONAL, 

S.A.

Cursos Profissionais 18/01/2017 01/09/2016 31/08/2019 4 042 902,26 FSE 3 436 466,92

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Região de Leiria Pombal

POCH-01-5571-FSE-001392
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

COLEGIO JOÃO DE BARROS S.A. Cursos Profissionais 23/12/2016 16/09/2016 31/08/2019 650 833,16 FSE 553 208,19

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Região de Leiria Pombal

POCH-01-5571-FSE-001393
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO VERTICAL DE MURÇA Cursos Profissionais 30/11/2016 01/09/2016 31/08/2019 284 901,91 FSE 242 166,62

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Douro Murça

POCH-01-5571-FSE-001394
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS Nº 3 DE 

ELVAS
Cursos Profissionais 30/11/2016 15/09/2016 31/08/2019 1 721 462,90 FSE 1 463 243,47

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Alto Alentejo Elvas
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POCH-01-5571-FSE-001395
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE VILA POUCA DE 

AGUIAR - ZONA SUL
Cursos Profissionais 29/11/2016 15/09/2016 31/08/2019 1 182 437,17 FSE 1 005 071,59

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Alto Tâmega Vila Pouca de Aguiar

POCH-01-5571-FSE-001396
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE 

CASTRO VERDE
Cursos Profissionais 30/11/2016 01/09/2016 31/08/2019 346 999,33 FSE 294 949,43

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Baixo Alentejo Castro Verde

POCH-01-5571-FSE-001397
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS 

DE ÁGUAS SANTAS
Cursos Profissionais 16/03/2018 15/09/2016 31/08/2019 863 689,60 FSE 734 136,16

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal
Área Metropolitana do 

Porto
Maia

POCH-01-5571-FSE-001398
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

ARTEMIR - ASSOCIAÇÃO DE ENSINO 

PROFISSIONAL ARTÍSTICO
Cursos Profissionais 05/01/2017 01/09/2016 31/08/2019 3 443 535,38 FSE 2 927 005,07

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal
Terras de Trás-os-

Montes
Mirandela

POCH-01-5571-FSE-001399
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE VILA 

VIÇOSA
Cursos Profissionais 23/07/2019 15/09/2016 31/08/2019 692 915,70 FSE 588 978,35

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Alentejo Central Vila Viçosa

POCH-01-5571-FSE-001400
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

ESCOLA SECUNDÁRIA DE PAÇOS DE 

FERREIRA
Cursos Profissionais 02/12/2016 09/09/2016 31/08/2019 2 365 318,37 FSE 2 010 520,61

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Tâmega e Sousa Paços de Ferreira

POCH-01-5571-FSE-001401
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS Nº 2 DE 

SERPA
Cursos Profissionais 29/11/2016 15/09/2016 31/08/2019 350 008,40 FSE 297 507,14

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Baixo Alentejo Serpa

POCH-01-5571-FSE-001402
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS D. 

SANCHO I, VILA NOVA DE FAMALICÃO
Cursos Profissionais 30/11/2016 01/09/2016 31/08/2019 2 466 613,70 FSE 2 096 621,65

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Ave Vila Nova de Famalicão

POCH-01-5571-FSE-001403
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS 

MORGADO DE MATEUS, VILA REAL
Cursos Profissionais 05/12/2016 15/09/2016 31/08/2019 903 520,15 FSE 767 992,13

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Douro Vila Real

POCH-01-5571-FSE-001404
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

ASSOCIAÇÃO PARA A VALORIZAÇÃO 

AGRARIA-AVA
Cursos Profissionais 12/06/2017 01/09/2016 31/08/2019 2 755 774,84 FSE 2 342 408,61

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Oeste Torres Vedras

POCH-01-5571-FSE-001405
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

ESCOLA PROFISSIONAL DE 

AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO 

RURAL DE CARVALHAIS/MIRANDELA

Cursos Profissionais 28/11/2016 15/09/2016 31/08/2019 1 393 483,25 FSE 1 184 460,76

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal
Terras de Trás-os-

Montes
Mirandela

POCH-01-5571-FSE-001406
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS JOAQUIM 

INÁCIO DA CRUZ SOBRAL
Cursos Profissionais 05/12/2016 12/09/2016 31/08/2019 493 758,02 FSE 419 694,32

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Oeste Sobral de Monte Agraço

POCH-01-5571-FSE-001407
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

ESCOLA PROFISSIONAL DE 

DESENVOLVIMENTO RURAL DE 

ABRANTES

Cursos Profissionais 28/11/2016 15/09/2016 31/08/2019 2 169 014,02 FSE 1 843 661,92

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Médio Tejo Abrantes

POCH-01-5571-FSE-001408
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

SICÓ FORMAÇÃO - SOCIEDADE DE 

ENSINO PROFISSIONAL S.A.
Cursos Profissionais 18/01/2017 01/09/2016 31/08/2019 4 385 592,22 FSE 3 727 753,39

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Região de Coimbra Penela

POCH-01-5571-FSE-001409
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

ASSOCIAÇÃO AGOSTINHO ROSETA Cursos Profissionais 31/01/2018 01/09/2016 31/08/2019 3 442 156,15 FSE 2 925 832,73

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Beira Baixa Castelo Branco

POCH-01-5571-FSE-001410
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

SEMINARIO DIOCESANO DE LEIRIA Cursos Profissionais 26/10/2018 01/09/2016 31/08/2019 3 281 370,58 FSE 2 789 164,99

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Médio Tejo Ourém

POCH-01-5571-FSE-001411
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE OVAR Cursos Profissionais 30/11/2016 01/09/2016 31/08/2019 612 641,56 FSE 520 745,33

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Região de Aveiro Ovar

POCH-01-5571-FSE-001412
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE OVAR 

SUL
Cursos Profissionais 05/04/2018 16/09/2016 31/08/2019 868 584,30 FSE 738 296,66

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Região de Aveiro Ovar

POCH-01-5571-FSE-001413
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

INETESE - ASSOCIAÇÃO PARA O ENSINO 

E FORMAÇÃO
Cursos Profissionais 21/12/2016 19/09/2016 31/08/2019 654 146,87 FSE 556 024,84

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Beira Baixa Castelo Branco

POCH-01-5571-FSE-001414
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS D. 

SANCHO II, ALIJÓ
Cursos Profissionais 02/12/2016 01/09/2016 31/08/2019 675 123,16 FSE 573 854,69

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Douro Alijó

POCH-01-5571-FSE-001415
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS FREI 

HEITOR PINTO
Cursos Profissionais 30/11/2016 01/09/2016 31/08/2019 729 997,66 FSE 620 498,01

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Beiras e Serra da Estrela Covilhã

POCH-01-5571-FSE-001416
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

INFORPREPARAÇÃO - FORMAÇÃO 

PROFISSIONAL E CONSULTADORIA, LDA
Cursos Profissionais 23/12/2016 15/09/2016 31/08/2019 359 286,36 FSE 305 393,41

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Tâmega e Sousa Penafiel
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POCH-01-5571-FSE-001417
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

ESCOLA SECUNDÁRIA COM 3º CICLO DO 

ENSINO BÁSICO DE MOURA
Cursos Profissionais 02/12/2016 14/09/2016 31/08/2019 300 138,34 FSE 255 117,59

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Baixo Alentejo Moura

POCH-01-5571-FSE-001419
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DAMIÃO 

DE GOES, ALENQUER
Cursos Profissionais 29/01/2018 01/09/2016 31/08/2019 1 516 937,71 FSE 1 289 397,05

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Oeste Alenquer

POCH-01-5571-FSE-001420
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DA SERTÃ Cursos Profissionais 05/12/2016 15/09/2016 31/08/2019 788 912,99 FSE 670 576,04

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Médio Tejo Sertã

POCH-01-5571-FSE-001421
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

FUNDAÇÃO COMENDADOR ALMEIDA 

ROQUE
Cursos Profissionais 28/12/2016 01/09/2016 31/08/2019 935 030,62 FSE 794 776,03

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Região de Aveiro Oliveira do Bairro

POCH-01-5571-FSE-001422
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS SEVERIM 

DE FARIA, ÉVORA
Cursos Profissionais 29/11/2016 15/09/2016 31/08/2019 560 650,34 FSE 476 552,79

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Alentejo Central Évora

POCH-01-5571-FSE-001423
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE 

CASTRO DAIRE
Cursos Profissionais 05/12/2016 15/09/2016 31/08/2019 1 060 145,73 FSE 901 123,87

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Viseu Dão Lafões Castro Daire

POCH-01-5571-FSE-001424
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS Nº 1 DE 

GONDOMAR
Cursos Profissionais 05/12/2016 01/09/2016 31/08/2019 1 985 867,71 FSE 1 687 987,55

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal
Área Metropolitana do 

Porto
Gondomar

POCH-01-5571-FSE-001425
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE 

FONTES PEREIRA DE MELO
Cursos Profissionais 30/11/2016 01/09/2016 31/08/2019 3 566 795,24 FSE 3 031 775,95

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal
Área Metropolitana do 

Porto
Porto

POCH-01-5571-FSE-001426
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

ESCOLA PROFISSIONAL DE 

AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO 

RURAL DE PONTE DE LIMA

Cursos Profissionais 17/07/2019 15/09/2016 31/08/2019 2 416 013,22 FSE 2 053 611,24

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Alto Minho Ponte de Lima

POCH-01-5571-FSE-001427
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

COOPTÉCNICA - GUSTAVE EIFFEL, 

COOPERATIVA DE ENSINO E 

FORMAÇÃO TÉCNICO PROFISSIONAL 

CRL

Cursos Profissionais 12/02/2019 01/09/2016 31/08/2019 3 579 132,83 FSE 3 042 262,91

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Oeste Arruda dos Vinhos

POCH-01-5571-FSE-001428
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS SOARES 

BASTO
Cursos Profissionais 29/11/2016 01/09/2016 30/08/2019 2 631 831,72 FSE 2 237 056,96

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal
Área Metropolitana do 

Porto
Oliveira de Azeméis

POCH-01-5571-FSE-001429
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

SEMINARIO MENOR DE NOSSA 

SENHORA DO ROSARIO DE VILAR 

(SEMINARIO DE VILAR)

Cursos Profissionais 09/02/2018 01/09/2016 31/08/2019 8 342 177,31 FSE 7 090 850,71

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Tâmega e Sousa Amarante

POCH-01-5571-FSE-001430
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE SÃO 

PEDRO DO SUL
Cursos Profissionais 29/11/2018 15/09/2016 11/07/2019 969 054,36 FSE 823 696,21

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Viseu Dão Lafões São Pedro do Sul

POCH-01-5571-FSE-001431
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

EPT - ENSINO PROFISSIONAL DE TOMAR 

LDA
Cursos Profissionais 16/12/2016 01/09/2016 31/08/2019 1 439 474,88 FSE 1 223 553,65

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Médio Tejo Tomar

POCH-01-5571-FSE-001432
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS Nº 1 DE 

BEJA
Cursos Profissionais 19/11/2018 15/09/2016 31/08/2019 1 329 623,12 FSE 1 130 179,65

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Baixo Alentejo Beja

POCH-01-5571-FSE-001433
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE SANTA 

MARIA DA FEIRA
Cursos Profissionais 02/12/2016 15/09/2016 31/07/2019 2 628 472,64 FSE 2 234 201,74

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal
Área Metropolitana do 

Porto
Santa Maria da Feira

POCH-01-5571-FSE-001434
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DR. 

GINESTAL MACHADO
Cursos Profissionais 06/12/2016 01/09/2016 31/08/2019 1 230 916,43 FSE 1 046 278,97

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Lezíria do Tejo Santarém

POCH-01-5571-FSE-001435
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

SÃO TEOTONIO-SOCIEDADE DE 

ENSINO,CULTURA E EDUCAÇÃO CRISTÃ 

S.A.

Cursos Profissionais 18/01/2017 01/09/2016 31/08/2019 543 072,17 FSE 461 611,34

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Região de Coimbra Coimbra

POCH-01-5571-FSE-001436
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE 

MANGUALDE
Cursos Profissionais 30/11/2016 01/09/2016 31/08/2019 842 349,75 FSE 715 997,29

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Viseu Dão Lafões Mangualde

POCH-01-5571-FSE-001437
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

EPRALIMA - ESCOLA PROFISSIONAL DO 

ALTO LIMA - COOPERATIVA DE 

INTERESSE PÚBLICO E 

RESPONSABILIDADE, LIMITADA

Cursos Profissionais 29/01/2018 01/09/2016 31/08/2019 4 614 861,75 FSE 3 922 632,49

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Alto Minho Arcos de Valdevez

POCH-01-5571-FSE-001438
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AEC - ASSOCIAÇÃO DE EDUCAÇÃO E 

CULTURA
Cursos Profissionais 10/01/2017 01/09/2016 31/08/2019 419 560,63 FSE 356 626,54

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Região de Leiria Leiria

POCH-01-5571-FSE-001439
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DR. 

MANUEL GOMES DE ALMEIDA, 

ESPINHO

Cursos Profissionais 23/07/2019 15/09/2016 31/08/2019 1 537 555,00 FSE 1 306 921,75

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal
Área Metropolitana do 

Porto
Espinho
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POCH-01-5571-FSE-001440
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

ALFACOOP-COOPERATIVA DE ENSINO 

CRL
Cursos Profissionais 22/12/2016 14/09/2016 31/08/2019 1 394 089,87 FSE 1 184 976,39

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Cávado Braga

POCH-01-5571-FSE-001441
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

ETPR - ESCOLA TÉCNICA E 

PROFISSIONAL DO RIBATEJO, S.A.
Cursos Profissionais 21/12/2016 01/09/2016 31/08/2019 3 947 987,28 FSE 3 355 789,19

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Lezíria do Tejo Santarém

POCH-01-5571-FSE-001442
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

ESCOLA SECUNDÁRIA DR. JOAQUIM 

GOMES FERREIRA ALVES
Cursos Profissionais 14/11/2019 15/09/2016 09/08/2019 571 096,11 FSE 485 431,69

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal
Área Metropolitana do 

Porto
Vila Nova de Gaia

POCH-01-5571-FSE-001443
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

CMAC- CONSERVATÓRIO DE MÚSICA E 

ARTES DO CENTRO, CRL
Cursos Profissionais 16/01/2017 01/09/2016 31/08/2017 122 525,79 FSE 104 146,92

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Médio Tejo Ourém

POCH-01-5571-FSE-001444
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS 

DOMINGOS SEQUEIRA, LEIRIA
Cursos Profissionais 02/12/2016 15/09/2016 31/08/2019 2 544 091,47 FSE 2 162 477,75

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Região de Leiria Leiria

POCH-01-5571-FSE-001445
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE 

TONDELA TOMAZ RIBEIRO
Cursos Profissionais 05/12/2016 15/09/2016 31/08/2019 779 347,40 FSE 662 445,29

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Viseu Dão Lafões Tondela

POCH-01-5571-FSE-001446
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE 

ALBERGARIA-A-VELHA
Cursos Profissionais 30/11/2016 01/09/2016 31/08/2019 1 345 634,46 FSE 1 143 789,29

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Região de Aveiro Albergaria-a-Velha

POCH-01-5571-FSE-001447
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS VALE 

D'ESTE
Cursos Profissionais 02/12/2016 01/09/2016 31/08/2019 508 205,78 FSE 431 974,91

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Cávado Barcelos

POCH-01-5571-FSE-001448
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

ESCOLA PROFISSIONAL DE 

AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO 

RURAL DE CISTER/ALCOBAÇA

Cursos Profissionais 02/12/2016 15/09/2016 28/06/2019 1 989 981,48 FSE 1 691 484,26

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Oeste Alcobaça

POCH-01-5571-FSE-001450
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE PONTE 

DE SÔR
Cursos Profissionais 28/11/2016 15/09/2016 31/08/2019 680 565,83 FSE 578 480,96

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Alto Alentejo Ponte de Sor

POCH-01-5571-FSE-001451
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE 

ALMEIRIM
Cursos Profissionais 21/12/2016 15/09/2016 31/08/2019 1 200 956,81 FSE 1 020 813,29

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Lezíria do Tejo Almeirim

POCH-01-5571-FSE-001452
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DA TROFA Cursos Profissionais 06/12/2016 01/09/2016 31/08/2019 991 878,42 FSE 843 096,66

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal
Área Metropolitana do 

Porto
Trofa

POCH-01-5571-FSE-001453
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

EPO - CENTRO ESCOLAR E 

EMPRESARIAL DO SUDOESTE 

ALENTEJANO, S.A.

Cursos Profissionais 22/12/2016 01/09/2016 31/08/2019 2 251 851,44 FSE 1 914 073,72

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Alentejo Litoral Odemira

POCH-01-5571-FSE-001454
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE 

MONTEMOR-O-NOVO
Cursos Profissionais 26/02/2018 08/09/2016 31/08/2019 348 083,34 FSE 295 870,84

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Alentejo Central Montemor-o-Novo

POCH-01-5571-FSE-001455
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

ESCOLA SECUNDARIA DE SOARES REIS Cursos Profissionais 02/12/2016 01/09/2016 31/07/2019 479 676,27 FSE 407 724,83

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal
Área Metropolitana do 

Porto
Porto

POCH-01-5571-FSE-001456
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

ESCOLA SECUNDARIA DE CALDAS DAS 

TAIPAS
Cursos Profissionais 05/11/2018 01/09/2016 31/08/2019 1 926 352,23 FSE 1 637 399,40

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Ave Guimarães

POCH-01-5571-FSE-001457
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS JOSEFA 

DE ÓBIDOS
Cursos Profissionais 06/01/2017 15/09/2016 31/08/2019 368 936,53 FSE 313 596,05

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Oeste Óbidos

POCH-01-5571-FSE-001458
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

FUNDAÇÃO JOAQUIM DOS SANTOS Cursos Profissionais 19/07/2017 01/09/2016 31/08/2019 1 975 381,24 FSE 1 679 074,05

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Viseu Dão Lafões Viseu

POCH-01-5571-FSE-001459
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

ADEPTOLIVA - ASSOCIAÇÃO PARA O 

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO 

PROFISSIONAL DOS CONCELHOS DE 

TÁBUA, OLIVEIRA DO HOSPITAL E 

ARGANIL

Cursos Profissionais 28/11/2017 01/09/2016 31/08/2019 2 471 572,38 FSE 2 100 836,52

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Região de Coimbra Oliveira do Hospital

POCH-01-5571-FSE-001460
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AEC - ASSOCIAÇÃO DE EDUCAÇÃO E 

CULTURA
Cursos Profissionais 06/02/2018 01/09/2016 31/08/2017 129 177,19 FSE 109 800,61

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Região de Leiria Leiria

POCH-01-5571-FSE-001461
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

ASSOCIAÇÃO PROMOTORA DO ENSINO 

PROFISSIONAL PARA O ALTO TÂMEGA
Cursos Profissionais 30/01/2019 01/09/2016 31/08/2019 2 827 968,75 FSE 2 403 773,44

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Alto Tâmega Chaves

POCH-01-5571-FSE-001462
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

ENSIBRIGA - EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO, 

LDA
Cursos Profissionais 13/01/2017 16/09/2016 31/08/2019 305 011,66 FSE 259 259,91

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal
Terras de Trás-os-

Montes
Bragança
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POCH-01-5571-FSE-001463
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DA LIXA, 

FELGUEIRAS
Cursos Profissionais 20/12/2016 01/09/2016 31/07/2019 1 714 796,96 FSE 1 457 577,42

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Tâmega e Sousa Felgueiras

POCH-01-5571-FSE-001464
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE 

ALPENDURADA
Cursos Profissionais 29/03/2019 01/09/2016 31/08/2019 586 052,19 FSE 498 144,36

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Tâmega e Sousa Marco de Canaveses

POCH-01-5571-FSE-001465
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DO 

CADAVAL
Cursos Profissionais 14/12/2016 15/09/2016 31/08/2018 124 322,71 FSE 105 674,30

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Oeste Cadaval

POCH-01-5571-FSE-001466
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

ESCOLA PROFISSIONAL INFANTE 

D.HENRIQUE
Cursos Profissionais 29/11/2016 12/09/2016 31/08/2019 2 181 385,87 FSE 1 854 177,99

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal
Área Metropolitana do 

Porto
Porto

POCH-01-5571-FSE-001467
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS 

TEMPLÁRIOS
Cursos Profissionais 02/12/2016 01/09/2016 30/08/2019 2 666 311,76 FSE 2 266 365,00

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Médio Tejo Tomar

POCH-01-5571-FSE-001468
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS MADEIRA 

TORRES
Cursos Profissionais 09/07/2018 15/09/2016 31/08/2019 2 912 998,36 FSE 2 476 048,61

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Oeste Torres Vedras

POCH-01-5571-FSE-001469
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

ESCOLA PROFISSIONAL DE 

AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO 

RURAL DE VAGOS

Cursos Profissionais 13/12/2016 01/09/2016 31/08/2019 2 920 121,33 FSE 2 482 103,13

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Região de Aveiro Vagos

POCH-01-5571-FSE-001470
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

INSTITUTO EDUCATIVO DE SOUSELAS 

LDA
Cursos Profissionais 23/12/2016 14/09/2016 31/08/2019 670 925,91 FSE 570 287,02

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Região de Coimbra Coimbra

POCH-01-5571-FSE-001471
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

COLÉGIO D. JOSÉ I LDA Cursos Profissionais 16/12/2016 12/09/2016 31/08/2019 998 601,32 FSE 848 811,12

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Região de Aveiro Aveiro

POCH-01-5571-FSE-001472
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO VERTICAL DE 

REDONDO
Cursos Profissionais 06/12/2016 15/09/2016 31/08/2019 341 498,81 FSE 290 273,99

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Alentejo Central Redondo

POCH-01-5571-FSE-001473
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE 

POMBAL
Cursos Profissionais 23/07/2019 15/09/2016 31/08/2019 2 071 317,76 FSE 1 760 620,10

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Região de Leiria Pombal

POCH-01-5571-FSE-001474
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

GONDHUMANIS - EDUCAÇÃO E 

FORMAÇÃO LDA
Cursos Profissionais 02/01/2018 01/09/2016 31/08/2019 1 340 461,74 FSE 1 139 392,48

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal
Área Metropolitana do 

Porto
Gondomar

POCH-01-5571-FSE-001475
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE 

RIBEIRA DE PENA
Cursos Profissionais 02/12/2016 01/09/2016 31/08/2019 547 653,75 FSE 465 505,69

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Alto Tâmega Ribeira de Pena

POCH-01-5571-FSE-001476
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DOUTOR 

JÚLIO MARTINS
Cursos Profissionais 29/11/2016 08/09/2016 31/08/2019 1 619 003,17 FSE 1 376 152,69

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Alto Tâmega Chaves

POCH-01-5571-FSE-001477
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE 

PROENÇA-A-NOVA
Cursos Profissionais 02/12/2016 01/09/2016 30/08/2019 169 380,06 FSE 143 973,05

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Beira Baixa Castelo Branco

POCH-01-5571-FSE-001478
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE 

PADRÃO DA LÉGUA
Cursos Profissionais 02/12/2016 15/09/2016 31/08/2019 455 765,16 FSE 387 400,39

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal
Área Metropolitana do 

Porto
Matosinhos

POCH-01-5571-FSE-001479
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS CAMPO 

ABERTO, BEIRIZ
Cursos Profissionais 06/01/2017 01/09/2016 31/08/2019 537 571,15 FSE 456 935,48

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal
Área Metropolitana do 

Porto
Póvoa de Varzim

POCH-01-5571-FSE-001480
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

EXTERNATO SENHORA DO CARMO LDA Cursos Profissionais 19/12/2016 09/09/2016 30/08/2019 1 507 354,45 FSE 1 281 251,28

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Tâmega e Sousa Lousada

POCH-01-5571-FSE-001481
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE 

TERRAS DE BOURO
Cursos Profissionais 24/07/2018 01/09/2016 31/08/2019 321 474,95 FSE 273 253,71

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Cávado Terras de Bouro

POCH-01-5571-FSE-001482
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

INSTITUTO DE EDUCAÇÃO E 

FORMAÇÃO DO SORRAIA, LDA
Cursos Profissionais 28/11/2017 01/09/2016 31/08/2019 2 857 289,52 FSE 2 428 696,09

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Lezíria do Tejo Salvaterra de Magos

POCH-01-5571-FSE-001483
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

E. P. C. - ESCOLA PROFISSIONAL DE 

CORUCHE LDA
Cursos Profissionais 02/01/2017 14/09/2016 31/08/2019 1 812 848,98 FSE 1 540 921,63

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Lezíria do Tejo Coruche

POCH-01-5571-FSE-001485
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

CENTRO DE ESTUDOS E FORMAÇÃO 

PROFISSIONAL DIOGO DIAS MELGAZ, 

UNIPESSOAL LDA

Cursos Profissionais 19/12/2016 01/09/2016 31/08/2019 1 162 720,47 FSE 988 312,40

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Baixo Alentejo Cuba



                    Programa Operacional Capital Humano (PO CH)

                    Lista de Projetos Aprovados | Reportada a 31/03/2020

Código da Operação | Operation Code
Programa Operacional | 

Operational Programme
Eixo Prioritário do PO | OP Priority Axis

Nome do Beneficiário | Beneficiary 

Name

Nome da Operação | Operation 

Name

Data de Aprovação / 

Approval Date

Data de Início 

Aprovada / Start up 

Date

Data de Fim 

Aprovada / End of 

Operation Date

Despesas Elegíveis Totais 

Atribuídas à Operação | 

Total Eligible Expenditure 

Allocated to the 

Operation

FEEI | ESI 

Fund

Fundo Total Aprovado | 

Total Aproved Fund
Objetivo Temático | Thematic Objective

% 

cofinanciamento | 

% EU funding

Prioridade de Investimento | Investment Priority País | Country NUTS II | NUTS 2 NUTS III | NUTS 3

POCH-01-5571-FSE-001486
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

INSTITUTO EDUCATIVO PADRE AFONSO 

LUISIER S.J.
Cursos Profissionais 21/12/2016 01/09/2016 31/08/2019 2 244 171,88 FSE 1 907 546,10

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal
Área Metropolitana do 

Porto
Santo Tirso

POCH-01-5571-FSE-001488
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

SEMINARIO DIOCESANO DE LEIRIA Cursos Profissionais 16/04/2018 01/09/2017 31/08/2020 1 771 176,47 FSE 1 505 500,00

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Médio Tejo Ourém

POCH-01-5571-FSE-001489
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

ACADEMIA CONTEMPORÂNEA DO 

ESPECTÁCULO CRL
Cursos Profissionais 01/03/2018 01/09/2017 31/08/2020 1 111 681,63 FSE 944 929,39

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Ave Vila Nova de Famalicão

POCH-01-5571-FSE-001490
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

CASA DO POVO DE SANTA MARIA DE 

LAMAS
Cursos Profissionais 28/02/2018 11/09/2017 31/08/2020 1 123 676,73 FSE 955 125,22

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal
Área Metropolitana do 

Porto
Santa Maria da Feira

POCH-01-5571-FSE-001491
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

ASSOCIAÇÃO PARA O ENSINO BENTO 

DE JESUS CARAÇA
Cursos Profissionais 26/02/2018 12/09/2017 31/08/2020 2 556 242,41 FSE 2 172 806,05

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Baixo Alentejo Beja

POCH-01-5571-FSE-001492
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

PROFIGAIA - SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO 

E FORMAÇÃO TECNOLÓGICA E 

PROFISSIONAL LDA

Cursos Profissionais 26/02/2018 01/09/2017 31/08/2020 3 672 516,67 FSE 3 121 639,17

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal
Área Metropolitana do 

Porto
Vila Nova de Gaia

POCH-01-5571-FSE-001493
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

RAQUEL RODRIGUEZ LORENZO, 

UNIPESSOAL LDA
Cursos Profissionais 07/03/2018 12/09/2017 31/08/2020 1 073 129,72 FSE 912 160,26

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Cávado Braga

POCH-01-5571-FSE-001494
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

FUNDAÇÃO ALENTEJO Cursos Profissionais 04/04/2018 01/09/2017 31/08/2020 2 638 967,62 FSE 2 243 122,48

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Alentejo Central Évora

POCH-01-5571-FSE-001495
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

BALLET TEATRO CONTEMPORÂNEO DO 

PORTO CRL
Cursos Profissionais 28/02/2018 14/09/2017 31/08/2020 1 021 606,20 FSE 868 365,27

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal
Área Metropolitana do 

Porto
Porto

POCH-01-5571-FSE-001496
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

CENTRO DE EDUCAÇÃO INTEGRAL S.A. Cursos Profissionais 08/10/2019 11/09/2017 31/08/2020 1 066 522,06 FSE 906 543,75

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal
Área Metropolitana do 

Porto
São João da Madeira

POCH-01-5571-FSE-001498
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

ADEMINHO - ASSOCIAÇÃO PARA O 

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO 

PROFISSIONAL DO ALTO MINHO 

INTERIOR

Cursos Profissionais 30/04/2018 13/09/2017 31/08/2020 2 264 565,03 FSE 1 924 880,28

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Alto Minho Paredes de Coura

POCH-01-5571-FSE-001499
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

NAZARÉ FORMA - ENSINO, FORMAÇAO 

E CERTIFICAÇAO PROFISSIONAL, LDA
Cursos Profissionais 26/02/2018 01/09/2017 31/08/2020 1 066 149,39 FSE 906 226,98

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Oeste Nazaré

POCH-01-5571-FSE-001502
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

ESCOLA PROFISSIONAL DE 

DESENVOLVIMENTO RURAL DE SERPA
Cursos Profissionais 21/03/2018 07/09/2017 31/08/2020 1 182 773,89 FSE 1 005 357,81

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Baixo Alentejo Serpa

POCH-01-5571-FSE-001503
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

ASSOCIAÇÃO PROMOTORA DO ENSINO 

PROFISSIONAL DA BEIRA 

TRANSMONTANA - ESCOLA 

PROFISSIONAL DE TRANCOSO

Cursos Profissionais 01/03/2018 12/09/2017 31/08/2020 1 505 375,04 FSE 1 279 568,78

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Beiras e Serra da Estrela Trancoso

POCH-01-5571-FSE-001504
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

CEPROF - CENTROS ESCOLARES DE 

ENSINO PROFISSIONAL LDA
Cursos Profissionais 14/05/2018 13/09/2017 31/08/2020 1 354 969,47 FSE 1 151 724,05

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal
Área Metropolitana do 

Porto
Espinho

POCH-01-5571-FSE-001505
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

SEMINARIO LICEAL DE PENAFIRME Cursos Profissionais 20/03/2018 13/09/2017 31/08/2020 398 225,70 FSE 338 491,85

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Oeste Torres Vedras

POCH-01-5571-FSE-001507
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

SEMINFOR - ESCOLA PROFISSIONAL DE 

PENAFIRME, LIMITADA
Cursos Profissionais 20/03/2018 13/09/2017 31/08/2020 1 154 616,39 FSE 981 423,93

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Oeste Torres Vedras

POCH-01-5571-FSE-001508
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

FUNDAÇÃO SALESIANOS Cursos Profissionais 21/03/2018 01/09/2017 31/08/2020 335 006,84 FSE 284 755,81

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal
Área Metropolitana do 

Porto
Porto

POCH-01-5571-FSE-001509
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

ARCA - ASSOCIAÇÃO RECREATIVA DE 

COIMBRA ARTÍSTICA
Cursos Profissionais 27/04/2018 12/09/2017 31/08/2020 360 999,43 FSE 306 849,52

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Região de Coimbra Coimbra

POCH-01-5571-FSE-001510
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

COLEGIO DE NOSSA SENHORA DA 

APRESENTAÇÃO
Cursos Profissionais 20/03/2018 13/09/2017 31/08/2020 350 280,13 FSE 297 738,11

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Região de Aveiro Vagos

POCH-01-5571-FSE-001511
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

CENTRO DE ESTUDOS DE FATIMA-CEF Cursos Profissionais 27/02/2018 12/09/2017 31/07/2020 358 741,98 FSE 304 930,68

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Médio Tejo Ourém

POCH-01-5571-FSE-001512
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

ESCOLA PROFISSIONAL DE TONDELA 

(EPT) - COOPERATIVA DE INTERESSE 

PÚBLICO E RESPONSABILIDADE 

LIMITADA

Cursos Profissionais 06/03/2018 11/09/2017 31/08/2020 2 024 231,93 FSE 1 720 597,14

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Viseu Dão Lafões Tondela
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POCH-01-5571-FSE-001513
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

NERVIR - ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL Cursos Profissionais 28/02/2018 11/09/2017 31/08/2020 672 246,36 FSE 571 409,41

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Douro Vila Real

POCH-01-5571-FSE-001514
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

NORTE VIDA - ASSOCIAÇÃO PARA A 

PROMOÇÃO DA SAÚDE
Cursos Profissionais 26/02/2018 11/09/2017 31/08/2020 665 625,19 FSE 565 781,41

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal
Área Metropolitana do 

Porto
Porto

POCH-01-5571-FSE-001515
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

COOPERATIVA DE ENSINO ESCOLA 

PROFISSIONAL DO CENTRO JUVENIL DE 

CAMPANHÃ CRL

Cursos Profissionais 28/02/2018 01/09/2017 31/08/2020 1 442 743,47 FSE 1 226 331,95

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal
Área Metropolitana do 

Porto
Porto

POCH-01-5571-FSE-001516
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

ETEPA - ESCOLA TECNOLÓGICA E 

PROFISSIONAL ALBICASTRENSE, 

SOCIEDADE UNIPESSOAL LDA

Cursos Profissionais 26/02/2018 01/09/2017 31/08/2020 589 571,64 FSE 501 135,89

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Beira Baixa Castelo Branco

POCH-01-5571-FSE-001517
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

FUNDAÇÃO ESCOLA-GEST Cursos Profissionais 09/01/2020 09/10/2017 31/08/2020 450 578,47 FSE 382 991,70

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Beiras e Serra da Estrela Manteigas

POCH-01-5571-FSE-001518
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

EPRIN - ESCOLA PROFISSIONAL RAIANA, 

UNIPESSOAL LDA
Cursos Profissionais 27/02/2018 13/09/2017 31/08/2020 483 866,05 FSE 411 286,14

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Beira Baixa Idanha-a-Nova

POCH-01-5571-FSE-001519
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AEC - ASSOCIAÇÃO DE EDUCAÇÃO E 

CULTURA
Cursos Profissionais 21/03/2018 11/09/2017 31/08/2020 265 476,10 FSE 225 654,69

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Região de Leiria Leiria

POCH-01-5571-FSE-001520
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

E. M. P. - ESCOLA DE MODA DO PORTO, 

LDA
Cursos Profissionais 01/03/2018 14/09/2017 31/08/2020 1 077 609,37 FSE 915 967,96

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal
Área Metropolitana do 

Porto
Porto

POCH-01-5571-FSE-001521
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

FEDESPAB - ASSOCIAÇÃO DE ENSINO E 

DESENVOLVIMENTO DE PAÇOS DE 

BRANDÃO

Cursos Profissionais 28/02/2018 13/09/2017 31/08/2020 666 736,98 FSE 566 726,43

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal
Área Metropolitana do 

Porto
Santa Maria da Feira

POCH-01-5571-FSE-001522
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

EPROCHAS - ASSOCIAÇÃO PARA A 

ESCOLA PROFISSIONAL DAS ROCHAS- 

EM LIQUIDAÇÃO

Cursos Profissionais 01/03/2018 25/09/2017 31/08/2020 271 874,98 FSE 231 093,73

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Tâmega e Sousa Marco de Canaveses

POCH-01-5571-FSE-001523
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

DIDÁXIS - COOPERATIVA DE ENSINO, 

CRL
Cursos Profissionais 21/03/2018 11/09/2017 31/08/2020 2 822 969,32 FSE 2 399 523,92

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Ave Vila Nova de Famalicão

POCH-01-5571-FSE-001524
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

ASSOCIAÇÃO PROMOTORA DE ENSINO 

PROFISSIONAL DA COVA DA BEIRA
Cursos Profissionais 07/03/2018 01/09/2017 31/08/2020 1 784 849,84 FSE 1 517 122,36

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Beiras e Serra da Estrela Fundão

POCH-01-5571-FSE-001525
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

COOPERATIVA DE ENSINO DE VILA 

NOVA FAMALICÃO, C.R.L.
Cursos Profissionais 01/03/2018 11/09/2017 31/08/2020 1 697 100,68 FSE 1 442 535,58

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Ave Vila Nova de Famalicão

POCH-01-5571-FSE-001526
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

ESCOLA PROFISSIONAL DO MARQUÊS 

DE VALLE FLOR LDA
Cursos Profissionais 16/03/2018 01/09/2017 31/08/2020 779 719,71 FSE 662 761,75

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Douro Murça

POCH-01-5571-FSE-001527
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

IMULTIMÉDIA - ASSOCIAÇÃO 

PORTUENSE
Cursos Profissionais 05/03/2018 01/09/2017 31/08/2020 1 042 237,61 FSE 885 901,97

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal
Área Metropolitana do 

Porto
Porto

POCH-01-5571-FSE-001528
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

ENSIGUARDA - ESCOLA PROFISSIONAL 

LDA
Cursos Profissionais 23/04/2018 01/09/2017 31/08/2020 2 010 306,39 FSE 1 708 760,43

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Beiras e Serra da Estrela Guarda

POCH-01-5571-FSE-001529
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

PROFISOUSA - ASSOCIAÇÃO DE ENSINO 

PROFISSIONAL DO VALE DO SOUSA
Cursos Profissionais 26/08/2019 01/09/2017 31/08/2020 1 077 109,31 FSE 915 542,91

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Tâmega e Sousa Paços de Ferreira

POCH-01-5571-FSE-001530
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

ASSOCIAÇÃO DIOGO DE AZAMBUJA Cursos Profissionais 26/02/2018 14/09/2017 31/08/2020 755 883,88 FSE 642 501,30

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Região de Coimbra Montemor-o-Velho

POCH-01-5571-FSE-001531
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

ESCOLA PROFISSIONAL DE VILA DO 

CONDE, UNIPESSOAL LDA
Cursos Profissionais 01/03/2018 01/09/2017 31/08/2020 1 053 354,94 FSE 895 351,70

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal
Área Metropolitana do 

Porto
Vila do Conde

POCH-01-5571-FSE-001532
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

EPO - CENTRO ESCOLAR E 

EMPRESARIAL DO SUDOESTE 

ALENTEJANO, S.A.

Cursos Profissionais 07/03/2018 01/09/2017 31/08/2020 1 084 958,25 FSE 922 214,51

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Alentejo Litoral Odemira

POCH-01-5571-FSE-001533
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

ASSOCIAÇÃO PARA A FORMAÇÃO 

TECNOLOGICA NO LITORAL 

ALENTEJANO

Cursos Profissionais 20/03/2018 01/09/2017 31/08/2020 1 344 077,63 FSE 1 142 465,99

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Alentejo Litoral Sines

POCH-01-5571-FSE-001534
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

PROFIVAL - ENSINO E FORMAÇÃO 

PROFISSIONAL LDA
Cursos Profissionais 28/02/2018 11/09/2017 31/08/2020 969 281,22 FSE 823 889,04

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal
Área Metropolitana do 

Porto
Valongo
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POCH-01-5571-FSE-001535
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

ESCOLA DE FORMAÇÃO SOCIAL RURAL Cursos Profissionais 21/03/2018 19/09/2017 31/08/2020 385 140,22 FSE 327 369,19

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Douro Lamego

POCH-01-5571-FSE-001536
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

ARTEMIR - ASSOCIAÇÃO DE ENSINO 

PROFISSIONAL ARTÍSTICO
Cursos Profissionais 20/04/2018 01/09/2017 31/08/2020 1 844 252,07 FSE 1 567 614,26

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal
Terras de Trás-os-

Montes
Mirandela

POCH-01-5571-FSE-001537
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

CENATEX III - ESCOLA PROFISSIONAL, 

UNIPESSOAL LDA
Cursos Profissionais 30/05/2018 01/09/2017 31/08/2020 961 692,56 FSE 817 438,68

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Ave Guimarães

POCH-01-5571-FSE-001538
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

OVAR FORMA - ENSINO E FORMAÇÃO , 

LDA
Cursos Profissionais 05/03/2018 13/09/2017 31/08/2020 690 591,19 FSE 587 002,51

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Região de Aveiro Ovar

POCH-01-5571-FSE-001539
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

ASSOCIAÇÃO RAUL DÓRIA Cursos Profissionais 01/03/2018 01/09/2017 31/08/2020 1 400 939,93 FSE 1 190 798,94

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal
Área Metropolitana do 

Porto
Porto

POCH-01-5571-FSE-001540
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

PRODESO - ENSINO PROFISSIONAL, 

E.M., LDA
Cursos Profissionais 27/02/2018 18/09/2017 31/08/2020 375 363,40 FSE 319 058,89

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Região de Coimbra Coimbra

POCH-01-5571-FSE-001541
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

ESCOLA PROFISSIONAL D. MARIANA 

SEIXAS, LDA
Cursos Profissionais 28/02/2018 01/09/2017 31/08/2020 2 579 682,28 FSE 2 192 729,94

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Viseu Dão Lafões Castro Daire

POCH-01-5571-FSE-001542
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

EPRALIMA - ESCOLA PROFISSIONAL DO 

ALTO LIMA - COOPERATIVA DE 

INTERESSE PÚBLICO E 

RESPONSABILIDADE, LIMITADA

Cursos Profissionais 01/03/2018 01/09/2017 31/08/2020 2 223 022,51 FSE 1 889 569,13

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Alto Minho Ponte de Lima

POCH-01-5571-FSE-001543
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

COLÉGIO DR. LUÍS PEREIRA DA COSTA 

S.A.
Cursos Profissionais 01/03/2018 13/09/2017 31/08/2020 324 550,49 FSE 275 867,92

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Região de Leiria Leiria

POCH-01-5571-FSE-001544
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

COLÉGIO CIDADE RODA, LDA Cursos Profissionais 08/03/2018 13/09/2017 31/08/2020 348 124,05 FSE 295 905,44

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Região de Leiria Pombal

POCH-01-5571-FSE-001545
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

INSTITUTO D. JOÃO V, S.A. Cursos Profissionais 07/03/2018 01/09/2017 31/08/2020 686 864,48 FSE 583 834,81

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Região de Leiria Pombal

POCH-01-5571-FSE-001546
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

TALES-ESTABELECIMENTOS DE ENSINO 

PARTICULAR S.A.
Cursos Profissionais 15/01/2020 13/09/2017 31/08/2020 365 812,95 FSE 310 941,01

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Oeste Arruda dos Vinhos

POCH-01-5571-FSE-001547
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

INSIGNARE - ASSOCIAÇÃO DE ENSINO E 

FORMAÇÃO
Cursos Profissionais 01/03/2018 13/09/2017 31/08/2020 3 010 572,02 FSE 2 558 986,22

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Médio Tejo Ourém

POCH-01-5571-FSE-001548
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

ESCOLA PROFISSIONAL DE 

AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO 

RURAL DE VAGOS

Cursos Profissionais 23/03/2018 13/09/2017 31/08/2020 1 231 979,46 FSE 1 047 182,54

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Região de Aveiro Vagos

POCH-01-5571-FSE-001549
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

ETPR - ESCOLA TÉCNICA E 

PROFISSIONAL DO RIBATEJO, S.A.
Cursos Profissionais 21/03/2018 01/09/2017 31/08/2020 2 179 876,20 FSE 1 852 894,77

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Lezíria do Tejo Santarém

POCH-01-5571-FSE-001550
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

ESCOLA PROFISSIONAL DE VOUZELA, 

LDA
Cursos Profissionais 20/03/2018 12/09/2017 31/08/2020 1 216 967,17 FSE 1 034 422,09

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Viseu Dão Lafões Vouzela

POCH-01-5571-FSE-001551
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

SOCIEDADE PROMOTORA DE 

ESTABELECIMENTOS DE ENSINO LDA
Cursos Profissionais 28/02/2018 13/09/2017 31/08/2020 383 255,23 FSE 325 766,95

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal
Área Metropolitana do 

Porto
Espinho

POCH-01-5571-FSE-001552
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

E. T. P. M. M. - ESCOLA TÉCNICA E 

PROFISSIONAL MARQUÊS DE 

MARIALVA, S.A.

Cursos Profissionais 05/03/2018 01/09/2017 31/08/2020 1 500 755,66 FSE 1 275 642,31

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Região de Coimbra Cantanhede

POCH-01-5571-FSE-001553
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

EXTERNATO DOM FUAS ROUPINHO LDA Cursos Profissionais 12/04/2018 13/09/2017 31/08/2020 696 180,70 FSE 591 753,60

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Oeste Nazaré

POCH-01-5571-FSE-001554
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

COLÉGIO RAINHA D. LEONOR S.A. Cursos Profissionais 26/02/2018 04/09/2017 31/08/2020 348 131,22 FSE 295 911,54

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Oeste Caldas da Rainha

POCH-01-5571-FSE-001555
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

ASSOCIAÇÃO PARA A ESCOLA 

PROFISSIONAL DE ARTES DA BEIRA 

INTERIOR

Cursos Profissionais 23/03/2018 04/09/2017 31/08/2020 1 203 625,84 FSE 1 023 081,96

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Beiras e Serra da Estrela Covilhã

POCH-01-5571-FSE-001556
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

DIDÁXIS - COOPERATIVA DE ENSINO, 

CRL
Cursos Profissionais 20/03/2018 11/09/2017 31/08/2020 475 697,91 FSE 404 343,22

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Ave Vila Nova de Famalicão
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POCH-01-5571-FSE-001557
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

ITA - INSTITUTO DE TECNOLOGIAS 

AVANÇADAS PARA A FORMAÇÃO LDA
Cursos Profissionais 26/02/2018 12/09/2017 31/08/2020 1 103 214,95 FSE 937 732,71

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal
Área Metropolitana do 

Porto
Porto

POCH-01-5571-FSE-001558
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

EMPRESA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E 

CULTURA DE BARCELOS, E.M.
Cursos Profissionais 30/04/2018 18/09/2017 31/08/2020 1 449 577,38 FSE 1 232 140,77

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Cávado Barcelos

POCH-01-5571-FSE-001559
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

INSTITUTO EDUCATIVO DO JUNCAL, 

S.A.
Cursos Profissionais 01/03/2018 12/09/2017 31/08/2020 1 171 018,64 FSE 995 365,84

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Região de Leiria Porto de Mós

POCH-01-5571-FSE-001560
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

INSTITUTO VAZ SERRA,SOCIEDADE DE 

ENSINO,CULTURA E RECREIO S.A.
Cursos Profissionais 16/03/2018 01/09/2017 31/08/2020 669 094,77 FSE 568 730,55

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Médio Tejo Sertã

POCH-01-5571-FSE-001561
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

E.P.R.M. - ESCOLA PROFISSIONAL DE 

RIO MAIOR, LDA, EM
Cursos Profissionais 07/03/2018 01/09/2017 31/08/2020 1 410 230,88 FSE 1 198 696,25

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Lezíria do Tejo Rio Maior

POCH-01-5571-FSE-001562
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

INSTITUTO DAS ARTES E DA IMAGEM - 

ENSINO, INVESTIGAÇÃO E FORMAÇÃO 

TECNOLÓGICA LDA

Cursos Profissionais 26/02/2018 11/09/2017 31/08/2020 350 075,88 FSE 297 564,50

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal
Área Metropolitana do 

Porto
Vila Nova de Gaia

POCH-01-5571-FSE-001563
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

ALTERNANCIA-ENSINO E FORMAÇÃO 

PROFISSIONAL CRL
Cursos Profissionais 26/02/2018 20/09/2017 31/08/2020 1 544 413,40 FSE 1 312 751,39

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal
Área Metropolitana do 

Porto
Matosinhos

POCH-01-5571-FSE-001564
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

ESCOLA PROFISSIONAL DE 

DESENVOLVIMENTO RURAL DO RODO, 

PESO DA RÉGUA

Cursos Profissionais 20/03/2018 13/09/2017 31/08/2020 1 642 379,99 FSE 1 396 022,99

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Douro Peso da Régua

POCH-01-5571-FSE-001565
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

ESCOLA PROFISSIONAL DE 

AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO 

RURAL DE PONTE DE LIMA

Cursos Profissionais 18/04/2018 14/09/2017 31/08/2020 1 252 896,18 FSE 1 064 961,75

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Alto Minho Ponte de Lima

POCH-01-5571-FSE-001566
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

EPCE - ESCOLA PROFISSIONAL DE 

COMÉRCIO EXTERNO LDA
Cursos Profissionais 05/11/2018 01/09/2017 31/08/2020 1 689 301,73 FSE 1 435 906,47

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal
Área Metropolitana do 

Porto
Porto

POCH-01-5571-FSE-001567
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

ACADEMIA JOSE MOREIRA DA SILVA-

COOPERATIVA DE ESTUDOS DE 

ECONOMIA SOCIAL CRL

Cursos Profissionais 05/03/2018 11/09/2017 31/08/2020 1 463 190,90 FSE 1 243 712,27

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal
Área Metropolitana do 

Porto
Porto

POCH-01-5571-FSE-001568
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

PETROENSINO - ENSINO E FORMAÇÃO 

PROFISSIONAL, LDA
Cursos Profissionais 24/04/2018 01/09/2017 31/08/2020 1 145 123,39 FSE 973 354,88

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Região de Leiria Pedrógão Grande

POCH-01-5571-FSE-001569
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

INSTITUTO INÁCIO DE LOYOLA Cursos Profissionais 17/07/2019 01/09/2017 31/08/2019 248 001,50 FSE 210 801,28

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Região de Coimbra Coimbra

POCH-01-5571-FSE-001570
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

ADEPTOLIVA - ASSOCIAÇÃO PARA O 

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO 

PROFISSIONAL DOS CONCELHOS DE 

TÁBUA, OLIVEIRA DO HOSPITAL E 

ARGANIL

Cursos Profissionais 01/03/2018 01/09/2017 31/08/2020 1 442 816,10 FSE 1 226 393,69

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Região de Coimbra Oliveira do Hospital

POCH-01-5571-FSE-001571
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

SODENFOR - SOCIEDADE DIFUSORA DE 

ENSINO DA FIGUEIRA DA FOZ, 

LIMITADA

Cursos Profissionais 27/02/2018 13/09/2017 31/08/2020 734 458,54 FSE 624 289,76

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Região de Coimbra Figueira da Foz

POCH-01-5571-FSE-001572
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

SOENPROL - SOCIEDADE DE ENSINO 

PROFISSIONAL LDA
Cursos Profissionais 13/03/2018 01/09/2017 31/08/2020 674 536,46 FSE 573 355,99

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Região de Coimbra Figueira da Foz

POCH-01-5571-FSE-001573
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

EPAVE - ESCOLA PROFISSIONAL DO 

ALTO AVE, E.M.
Cursos Profissionais 28/02/2018 08/09/2017 31/08/2020 1 462 109,96 FSE 1 242 793,47

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Ave Póvoa de Lanhoso

POCH-01-5571-FSE-001574
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE 

FONTES PEREIRA DE MELO
Cursos Profissionais 22/05/2018 12/10/2017 31/08/2019 334 909,69 FSE 284 673,24

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal
Área Metropolitana do 

Porto
Porto

POCH-01-5571-FSE-001575
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

EPB - ESCOLA PROFISSIONAL DE BRAGA 

LDA
Cursos Profissionais 26/02/2018 04/09/2017 31/08/2020 3 230 756,00 FSE 2 746 142,60

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Cávado Braga

POCH-01-5571-FSE-001576
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

JOBRA - ASSOCIAÇÃO DE JOVENS DA 

BRANCA
Cursos Profissionais 27/03/2018 01/09/2017 31/08/2020 2 404 175,94 FSE 2 043 549,55

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Região de Aveiro Albergaria-a-Velha

POCH-01-5571-FSE-001577
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

ESCOLA PROFISSIONAL DE 

AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO 

RURAL DE GRÂNDOLA

Cursos Profissionais 01/10/2019 01/09/2017 31/08/2020 951 287,00 FSE 808 593,95

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Alentejo Litoral Grândola

POCH-01-5571-FSE-001578
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

FUNDAÇÃO ESCOLA PROFISSIONAL DE 

LEIRIA
Cursos Profissionais 28/02/2018 11/09/2017 31/08/2020 1 534 776,97 FSE 1 304 560,42

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Região de Leiria Leiria
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POCH-01-5571-FSE-001579
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

ESCOLA PROFISSIONAL AGRICOLA 

QUINTA DA LAGEOSA
Cursos Profissionais 28/01/2019 11/09/2017 31/08/2020 731 152,25 FSE 621 479,41

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Beiras e Serra da Estrela Covilhã

POCH-01-5571-FSE-001580
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

CENTRO DE ESTUDOS E FORMAÇÃO 

AQUILES ESTAÇO, UNIPESSOAL, LDA
Cursos Profissionais 01/03/2018 13/09/2017 31/08/2020 741 038,97 FSE 629 883,12

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Baixo Alentejo Vidigueira

POCH-01-5571-FSE-001581
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

ZENDENSINO - COOPERATIVA DE 

ENSINO E INTERESSE PÚBLICO DE 

RESPONSABILIDADE LIMITADA

Cursos Profissionais 26/02/2018 12/09/2017 31/08/2020 1 073 059,38 FSE 912 100,47

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Cávado Esposende

POCH-01-5571-FSE-001582
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

EFTA - ESCOLA DE FORMAÇÃO 

PROFISSIONAL EM TURISMO DE 

AVEIRO, LDA

Cursos Profissionais 06/03/2018 18/09/2017 31/08/2020 1 494 811,72 FSE 1 270 589,96

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Região de Aveiro Aveiro

POCH-01-5571-FSE-001583
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

ASSOCIAÇÃO PARA A VALORIZAÇÃO 

AGRARIA-AVA
Cursos Profissionais 01/03/2018 15/09/2017 31/08/2020 1 414 041,40 FSE 1 201 935,19

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Oeste Torres Vedras

POCH-01-5571-FSE-001584
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

CENTRO DE CARIDADE NOSSA 

SENHORA DO PERPETUO SOCORRO
Cursos Profissionais 04/03/2019 13/09/2017 31/08/2020 1 027 324,17 FSE 873 225,54

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal
Área Metropolitana do 

Porto
Porto

POCH-01-5571-FSE-001585
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

RUIZ,COSTA & FILHOS LDA Cursos Profissionais 28/03/2018 16/10/2017 31/08/2019 348 468,40 FSE 296 198,14

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal
Área Metropolitana do 

Porto
Matosinhos

POCH-01-5571-FSE-001586
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

ESCOLA PROFISSIONAL DA MEALHADA, 

E.M., UNIPESSOAL, LDA
Cursos Profissionais 26/02/2018 14/09/2017 31/08/2020 1 392 818,61 FSE 1 183 895,82

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Região de Coimbra Mealhada

POCH-01-5571-FSE-001587
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

MISSIONÁRIOS CLARETIANOS 

PROVÍNCIA DE FÁTIMA
Cursos Profissionais 04/09/2019 01/09/2017 31/08/2020 4 829 409,23 FSE 4 104 997,85

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal
Área Metropolitana do 

Porto
Vila Nova de Gaia

POCH-01-5571-FSE-001588
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

INSTICOOP - INSTITUTO 

INTERNACIONAL COOPERATIVO DE 

FORMAÇÃO PROFISSIONAL, CRL

Cursos Profissionais 12/03/2018 15/09/2017 31/08/2020 582 797,55 FSE 495 377,92

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Tâmega e Sousa Amarante

POCH-01-5571-FSE-001589
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

ESCOLA PROFISSIONAL NOVOS 

HORIZONTES LDA
Cursos Profissionais 05/03/2018 01/09/2017 31/08/2020 667 264,85 FSE 567 175,12

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal
Área Metropolitana do 

Porto
Maia

POCH-01-5571-FSE-001590
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

ESCOLA DAS VIRTUDES - COOPERATIVA 

DE ENSINO POLIVALENTE E ARTÍSTICO 

CRL

Cursos Profissionais 26/08/2019 13/09/2017 31/08/2020 2 257 021,60 FSE 1 918 468,36

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal
Área Metropolitana do 

Porto
Porto

POCH-01-5571-FSE-001591
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

D.E.F.P. - DESENVOLVIMENTO, ENSINO 

E FORMAÇÃO PROFISSIONAL LDA
Cursos Profissionais 06/03/2018 13/09/2017 31/08/2020 923 939,25 FSE 785 348,36

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal
Terras de Trás-os-

Montes
Bragança

POCH-01-5571-FSE-001592
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

CENTRO DIOCESANO DE PROMOÇÃO 

SOCIAL
Cursos Profissionais 28/02/2018 19/09/2017 31/08/2020 709 485,78 FSE 603 062,91

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Douro Lamego

POCH-01-5571-FSE-001593
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

ENSIPROF - ENSINO E FORMAÇÃO 

PROFISSIONAL LDA
Cursos Profissionais 31/07/2018 01/09/2017 31/08/2020 7 501 116,73 FSE 6 375 949,22

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Cávado Barcelos

POCH-01-5571-FSE-001594
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

TERCIFORMA-ESTUDOS DE COMERCIO 

E SERVIÇOS S.A.
Cursos Profissionais 28/02/2018 13/09/2017 31/08/2020 1 061 889,91 FSE 902 606,42

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal
Área Metropolitana do 

Porto
Porto

POCH-01-5571-FSE-001595
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

RUIZ,COSTA & FILHOS LDA Cursos Profissionais 26/02/2018 06/09/2017 31/08/2020 1 448 498,13 FSE 1 231 223,41

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal
Área Metropolitana do 

Porto
Matosinhos

POCH-01-5571-FSE-001596
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

TURISMO DE PORTUGAL I.P. Cursos Profissionais 24/04/2018 02/10/2017 31/08/2020 335 957,85 FSE 285 564,17

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Região de Coimbra Coimbra

POCH-01-5571-FSE-001597
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

TURISMO DE PORTUGAL I.P. Cursos Profissionais 24/04/2018 02/10/2017 31/05/2020 568 841,51 FSE 483 515,28

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Oeste Caldas da Rainha

POCH-01-5571-FSE-001598
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

FUNDAÇÃO ÁTRIO DA MÚSICA Cursos Profissionais 07/03/2018 01/09/2017 31/08/2020 1 215 944,34 FSE 1 033 552,69

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Alto Minho Viana do Castelo

POCH-01-5571-FSE-001599
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

D. SANCHO - ENSINO LDA Cursos Profissionais 07/03/2018 01/09/2017 31/08/2020 2 523 743,84 FSE 2 145 182,26

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal
Área Metropolitana do 

Porto
Vila Nova de Gaia

POCH-01-5571-FSE-001600
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

ESCOLA PROFISSIONAL DE SANTO 

TIRSO, SOCIEDADE UNIPESSOAL LDA
Cursos Profissionais 05/03/2018 18/09/2017 31/08/2020 307 371,04 FSE 261 265,38

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal
Área Metropolitana do 

Porto
Santo Tirso
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POCH-01-5571-FSE-001601
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

INSTITUTO PROFISSIONAL DA SERTÃ, 

LDA
Cursos Profissionais 28/02/2018 13/09/2017 31/08/2020 323 193,92 FSE 274 714,83

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Médio Tejo Sertã

POCH-01-5571-FSE-001602
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

ALSUD - COOPERATIVA DE ENSINO E 

FORMAÇÃO PROFISSIONAL DO 

ALENGARVE, CIPRL

Cursos Profissionais 08/10/2019 01/09/2017 31/08/2020 299 922,60 FSE 254 934,21

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Baixo Alentejo Mértola

POCH-01-5571-FSE-001603
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

ASSOCIAÇÃO AGOSTINHO ROSETA Cursos Profissionais 01/03/2018 13/09/2017 31/08/2020 1 752 080,81 FSE 1 489 268,69

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Beira Baixa Castelo Branco

POCH-01-5571-FSE-001604
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

ESCOLA PROFISSIONAL DE 

ARQUEOLOGIA
Cursos Profissionais 20/03/2018 13/09/2017 31/08/2020 332 303,55 FSE 282 458,02

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Tâmega e Sousa Marco de Canaveses

POCH-01-5571-FSE-001605
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

SEMINARIO MENOR DE NOSSA 

SENHORA DO ROSARIO DE VILAR 

(SEMINARIO DE VILAR)

Cursos Profissionais 16/04/2018 01/09/2017 31/08/2020 4 247 209,28 FSE 3 610 127,89

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Tâmega e Sousa Amarante

POCH-01-5571-FSE-001606
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

IG - ESCOLA PROFISSIONAL LDA Cursos Profissionais 01/03/2018 12/09/2017 31/08/2020 709 090,86 FSE 602 727,23

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Beiras e Serra da Estrela Gouveia

POCH-01-5571-FSE-001607
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

GONDHUMANIS - EDUCAÇÃO E 

FORMAÇÃO LDA
Cursos Profissionais 09/12/2019 25/09/2017 31/08/2020 685 277,94 FSE 582 486,25

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal
Área Metropolitana do 

Porto
Gondomar

POCH-01-5571-FSE-001608
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

SOCIEDADE DE ENSINO CENTRAL 

VILAMEANENSE S.A.
Cursos Profissionais 08/03/2018 18/09/2017 31/08/2020 941 497,51 FSE 800 272,88

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Tâmega e Sousa Amarante

POCH-01-5571-FSE-001609
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

ESCOLA PROFISSIONAL DE VITICULTURA 

E ENOLOGIA DA BEIRA LITORAL
Cursos Profissionais 27/02/2018 08/09/2017 31/08/2020 1 861 666,71 FSE 1 582 416,70

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Região de Aveiro Anadia

POCH-01-5571-FSE-001610
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

CENTRO DE PROMOÇÃO SOCIAL Cursos Profissionais 24/04/2018 13/09/2017 31/08/2020 1 173 697,05 FSE 997 642,49

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Viseu Dão Lafões São Pedro do Sul

POCH-01-5571-FSE-001611
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

COLEGIO JOÃO DE BARROS S.A. Cursos Profissionais 28/02/2018 14/09/2017 31/08/2020 346 717,82 FSE 294 710,15

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Região de Leiria Pombal

POCH-01-5571-FSE-001612
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL 

DE GUIMARÃES
Cursos Profissionais 05/03/2018 01/09/2017 31/08/2020 698 014,55 FSE 593 312,37

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Ave Guimarães

POCH-01-5571-FSE-001613
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

SICÓ FORMAÇÃO - SOCIEDADE DE 

ENSINO PROFISSIONAL S.A.
Cursos Profissionais 04/09/2019 01/09/2017 31/08/2020 1 925 434,07 FSE 1 636 618,96

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Região de Coimbra Penela

POCH-01-5571-FSE-001614
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

APEPO - ASSOCIAÇÃO PARA O ENSINO 

PROFISSIONAL DO OESTE
Cursos Profissionais 27/03/2018 13/09/2017 31/08/2020 1 746 895,00 FSE 1 484 860,75

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Oeste Caldas da Rainha

POCH-01-5571-FSE-001615
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

EXTERNATO SENHORA DO CARMO LDA Cursos Profissionais 01/03/2018 18/09/2017 31/08/2020 1 098 617,56 FSE 933 824,93

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Tâmega e Sousa Lousada

POCH-01-5571-FSE-001616
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

EMEQUATRO - EDUCAÇÃO E SERVIÇOS 

LDA
Cursos Profissionais 06/03/2018 13/09/2017 31/08/2020 994 441,02 FSE 845 274,87

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Região de Coimbra Lousã

POCH-01-5571-FSE-001617
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

ESCOLA PROFISSIONAL AGRICOLA 

CONDE DE S. BENTO
Cursos Profissionais 23/03/2018 08/09/2017 31/08/2020 1 857 683,83 FSE 1 579 031,26

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal
Área Metropolitana do 

Porto
Santo Tirso

POCH-01-5571-FSE-001618
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

SEMINARIO MENOR DE SAGRADO 

CORAÇÃO DE JESUS DE GAIA OU 

SEMINARIO DE GAIA

Cursos Profissionais 23/03/2018 01/09/2017 31/08/2020 5 951 866,82 FSE 5 059 086,80

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal
Área Metropolitana do 

Porto
Vila Nova de Gaia

POCH-01-5571-FSE-001619
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

FUNDAÇÃO BISSAYA BARRETO Cursos Profissionais 01/03/2018 13/09/2017 31/08/2020 301 201,15 FSE 256 020,98

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Região de Coimbra Coimbra

POCH-01-5571-FSE-001620
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

ESCOLA PROFISSIONAL DE 

AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO 

RURAL DE CARVALHAIS/MIRANDELA

Cursos Profissionais 21/03/2018 13/09/2017 31/08/2020 1 001 159,01 FSE 850 985,16

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal
Terras de Trás-os-

Montes
Mirandela

POCH-01-5571-FSE-001621
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

ACADEMIA DE MÚSICA DA RUA COSTA 

CABRAL LDA
Cursos Profissionais 13/03/2018 01/09/2017 31/08/2020 816 475,74 FSE 694 004,38

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal
Área Metropolitana do 

Porto
Porto

POCH-01-5571-FSE-001622
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

ASSOCIAÇÃO PROMOTORA DO ENSINO 

PROFISSIONAL PARA O ALTO TÂMEGA
Cursos Profissionais 15/01/2020 01/09/2017 31/08/2020 1 007 893,29 FSE 856 709,30

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Alto Tâmega Chaves
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POCH-01-5571-FSE-001623
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

ESCOLA PROFISSIONAL DE 

AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO 

RURAL DE MARCO DE CANAVESES

Cursos Profissionais 23/03/2018 18/09/2017 31/08/2020 1 233 701,55 FSE 1 048 646,32

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Tâmega e Sousa Marco de Canaveses

POCH-01-5571-FSE-001624
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

FUNDAÇÃO COMENDADOR ALMEIDA 

ROQUE
Cursos Profissionais 08/03/2018 01/09/2017 31/08/2020 690 909,45 FSE 587 273,03

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Região de Aveiro Oliveira do Bairro

POCH-01-5571-FSE-001625
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

ASDOURO - ASSOCIAÇÃO DE 

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO E 

FORMAÇÃO PROFISSIONAL DO ALTO 

DOURO

Cursos Profissionais 05/03/2018 01/09/2017 31/08/2020 816 037,56 FSE 693 631,93

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Douro São João da Pesqueira

POCH-01-5571-FSE-001626
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

EPT - ENSINO PROFISSIONAL DE TOMAR 

LDA
Cursos Profissionais 05/03/2018 01/09/2017 31/08/2020 801 747,96 FSE 681 485,77

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Médio Tejo Tomar

POCH-01-5571-FSE-001627
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

ACADEMIA DE MUSICA DE ESPINHO Cursos Profissionais 18/04/2018 18/09/2017 31/08/2020 1 245 307,26 FSE 1 058 511,17

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal
Área Metropolitana do 

Porto
Espinho

POCH-01-5571-FSE-001628
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

SÃO TEOTONIO-SOCIEDADE DE 

ENSINO,CULTURA E EDUCAÇÃO CRISTÃ 

S.A.

Cursos Profissionais 05/03/2018 11/09/2017 31/08/2020 349 678,73 FSE 297 226,92

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Região de Coimbra Coimbra

POCH-01-5571-FSE-001629
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

E. P. C. - ESCOLA PROFISSIONAL DE 

CORUCHE LDA
Cursos Profissionais 26/02/2018 13/09/2017 31/08/2020 728 477,32 FSE 619 205,72

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Lezíria do Tejo Coruche

POCH-01-5571-FSE-001630
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL DE FAFE, 

CABECEIRAS DE BASTO E CELORICO DE 

BASTO

Cursos Profissionais 07/03/2018 01/09/2017 31/08/2020 1 450 812,00 FSE 1 233 190,20

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Ave Fafe

POCH-01-5571-FSE-001631
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

COOPETAPE - COOPERATIVA DE ENSINO 

CRL
Cursos Profissionais 10/01/2020 01/09/2017 31/08/2020 2 873 833,72 FSE 2 442 758,66

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Alto Minho Caminha

POCH-01-5571-FSE-001632
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

EBA - FORMAÇÃO PROFISSIONAL, 

LIMITADA
Cursos Profissionais 05/03/2018 13/09/2017 31/08/2020 1 269 172,03 FSE 1 078 796,23

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Região de Coimbra Penacova

POCH-01-5571-FSE-001633
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AEVA - ASSOCIAÇÃO PARA A 

EDUCAÇÃO E VALORIZAÇÃO DA 

REGIÃO DE AVEIRO

Cursos Profissionais 24/07/2019 01/09/2017 31/08/2020 3 429 992,41 FSE 2 915 493,55

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Região de Aveiro Aveiro

POCH-01-5571-FSE-001634
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

ESCOLA PROFISSIONAL DE FERMIL, 

CELORICO DE BASTO
Cursos Profissionais 16/04/2018 11/09/2017 31/08/2020 1 442 570,21 FSE 1 226 184,68

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Tâmega e Sousa Celorico de Basto

POCH-01-5571-FSE-001635
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

EPAMG - SOCIEDADE DE ENSINO 

PROFISSIONAL LDA
Cursos Profissionais 24/04/2018 13/09/2017 31/08/2020 2 171 001,80 FSE 1 845 351,53

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Região de Leiria Marinha Grande

POCH-01-5571-FSE-001636
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

FORAVE-ASSOCIAÇÃO PARA A 

EDUCAÇÃO PROFISSIONAL DO VALE DO 

AVE

Cursos Profissionais 06/03/2018 13/09/2017 31/08/2020 1 326 954,71 FSE 1 127 911,50

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Ave Vila Nova de Famalicão

POCH-01-5571-FSE-001637
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

ESPROMINHO - ESCOLA PROFISSIONAL 

DO MINHO LDA
Cursos Profissionais 28/02/2018 11/09/2017 31/08/2020 1 760 801,98 FSE 1 496 681,68

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Alto Minho Viana do Castelo

POCH-01-5571-FSE-001638
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

ESCOLA PROFISSIONAL INFANTE 

D.HENRIQUE
Cursos Profissionais 08/05/2018 13/09/2017 31/08/2020 1 253 159,53 FSE 1 065 185,60

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal
Área Metropolitana do 

Porto
Porto

POCH-01-5571-FSE-001639
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

COMOIPREL - COOPERATIVA 

MOURENSE DE INTERESSE PÚBLICO DE 

RESPONSABILIDADE LIMITADA

Cursos Profissionais 12/02/2019 12/09/2017 31/08/2020 654 101,02 FSE 555 985,87

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Baixo Alentejo Moura

POCH-01-5571-FSE-001640
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

LUSO-FORMATAR S.A. Cursos Profissionais 27/02/2018 13/09/2017 31/08/2020 742 921,50 FSE 631 483,28

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal
Área Metropolitana do 

Porto
Vila Nova de Gaia

POCH-01-5571-FSE-001641
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

ENTEC - ENSINO TÉCNICO-

PROFISSIONAL LDA
Cursos Profissionais 28/01/2019 14/09/2017 31/08/2020 627 288,05 FSE 533 194,84

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal
Área Metropolitana do 

Porto
Porto

POCH-01-5571-FSE-001642
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

INSTITUTO EDUCATIVO DE SOUSELAS 

LDA
Cursos Profissionais 01/10/2019 13/09/2017 31/08/2019 235 819,91 FSE 200 446,92

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Região de Coimbra Coimbra

POCH-01-5571-FSE-001643
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

COLÉGIO D. JOSÉ I LDA Cursos Profissionais 18/04/2018 11/09/2017 31/08/2020 346 070,95 FSE 294 160,31

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Região de Aveiro Aveiro

POCH-01-5571-FSE-001644
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

INFORPREPARAÇÃO - FORMAÇÃO 

PROFISSIONAL E CONSULTADORIA, LDA
Cursos Profissionais 04/09/2019 08/09/2017 31/08/2020 391 387,50 FSE 332 679,38

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Tâmega e Sousa Penafiel
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POCH-01-5571-FSE-001645
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

ASSOCIAÇÃO TORREJANA DE ENSINO 

PROFISSIONAL
Cursos Profissionais 01/03/2018 01/09/2017 31/08/2020 1 069 651,39 FSE 909 203,68

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Médio Tejo Torres Novas

POCH-01-5571-FSE-001646
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

POMBAL PROF - SOCIEDADE DE 

EDUCAÇÃO E ENSINO PROFISSIONAL, 

S.A.

Cursos Profissionais 28/02/2018 01/09/2017 31/08/2020 2 486 644,99 FSE 2 113 648,24

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Região de Leiria Pombal

POCH-01-5571-FSE-001647
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

ARTEMAVE - ASSOCIAÇÃO DE 

PROMOÇÃO DAS ARTES E MÚSICA DO 

VALE DO AVE

Cursos Profissionais 03/07/2018 04/09/2017 31/08/2020 1 645 786,02 FSE 1 398 918,12

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Ave Vila Nova de Famalicão

POCH-01-5571-FSE-001648
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

EPROMAT - ESCOLA PROFISSIONAL DE 

MATOSINHOS LDA
Cursos Profissionais 07/03/2018 01/09/2017 31/08/2020 1 708 442,75 FSE 1 452 176,34

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal
Área Metropolitana do 

Porto
Matosinhos

POCH-01-5571-FSE-001649
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

S. E. F. O. - SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E 

FORMAÇÃO DO OESTE, LIMITADA
Cursos Profissionais 15/04/2019 13/09/2017 31/08/2020 2 147 003,85 FSE 1 824 953,27

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Oeste Torres Vedras

POCH-01-5571-FSE-001650
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

FUNDAÇÃO JOAQUIM DOS SANTOS Cursos Profissionais 27/02/2018 01/09/2017 31/08/2020 708 515,14 FSE 602 237,87

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Viseu Dão Lafões Viseu

POCH-01-5571-FSE-001651
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

BEATRIZ RIBEIRO & FILHOS LDA Cursos Profissionais 05/03/2018 14/09/2017 31/08/2020 1 436 453,29 FSE 1 220 985,30

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal
Área Metropolitana do 

Porto
Porto

POCH-01-5571-FSE-001652
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

INSTITUTO DE EDUCAÇÃO E 

FORMAÇÃO DO SORRAIA, LDA
Cursos Profissionais 27/02/2018 14/09/2017 31/08/2020 2 118 522,15 FSE 1 800 743,83

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Lezíria do Tejo Salvaterra de Magos

POCH-01-5571-FSE-001653
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

CENINTEL - CENTRO DE INTELIGÊNCIA 

FORMATIVA, ENSINO E FORMAÇÃO 

PROFISSIONAL LDA

Cursos Profissionais 28/01/2019 08/09/2017 31/08/2020 418 949,20 FSE 356 106,82

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Oeste Peniche

POCH-01-5571-FSE-001654
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

INSTITUTO NOSSA SENHORA DA 

ENCARNAÇÃO COOPERATIVA DE 

ENSINO E CULTURA, CRL

Cursos Profissionais 01/03/2018 12/09/2017 31/08/2020 906 319,37 FSE 770 371,46

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Oeste Alcobaça

POCH-01-5571-FSE-001655
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AMAR TERRA VERDE, LDA Cursos Profissionais 08/03/2018 01/09/2017 31/08/2020 3 780 465,51 FSE 3 213 395,68

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Cávado Vila Verde

POCH-01-5571-FSE-001656
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

NOVALVITO - ENSINO PROFISSIONAL, 

COOPERATIVA DE INTERESSE PÚBLICO 

DE RESPONSABILIDADE LIMITADA

Cursos Profissionais 02/11/2018 01/09/2017 31/08/2020 1 119 334,13 FSE 951 434,01

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Baixo Alentejo Alvito

POCH-01-5571-FSE-001658
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

CENTRO DE ESTUDOS E FORMAÇÃO 

PROFISSIONAL DIOGO DIAS MELGAZ, 

UNIPESSOAL LDA

Cursos Profissionais 06/03/2018 13/09/2017 31/08/2020 677 894,43 FSE 576 210,27

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Baixo Alentejo Cuba

POCH-01-5571-FSE-001659
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

PIAGET FORMAÇÃO E CONSULTORIA, 

LDA
Cursos Profissionais 09/01/2020 01/09/2017 31/08/2020 421 458,98 FSE 358 240,13

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal
Terras de Trás-os-

Montes
Macedo de Cavaleiros

POCH-01-5571-FSE-001660
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

ESCOLA PROFISSIONAL DO VALE DO 

TEJO S.A.
Cursos Profissionais 27/02/2018 13/09/2017 31/08/2020 1 801 655,81 FSE 1 531 407,44

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Lezíria do Tejo Santarém

POCH-01-5571-FSE-001661
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

TURISMO DE PORTUGAL I.P. Cursos Profissionais 24/04/2018 02/10/2017 12/06/2020 742 927,50 FSE 631 488,38

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Douro Lamego

POCH-01-5571-FSE-001662
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

SEMINARIO CONCILIAR DE BRAGA Cursos Profissionais 06/03/2018 11/09/2017 31/08/2020 329 352,47 FSE 279 949,60

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Ave Cabeceiras de Basto

POCH-01-5571-FSE-001663
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

ESCOLA PROFISSIONAL DE 

DESENVOLVIMENTO RURAL DE ALTER 

DO CHÃO

Cursos Profissionais 23/03/2018 13/09/2017 31/08/2020 614 835,97 FSE 522 610,57

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Alto Alentejo Alter do Chão

POCH-01-5571-FSE-001664
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

QUINTA DE TUBERAIS - ENSINO 

PROFISSIONAL DE CINFÃES, E.M. 

UNIPESSOAL LDA

Cursos Profissionais 20/03/2018 05/09/2017 31/08/2020 386 504,50 FSE 328 528,83

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Tâmega e Sousa Cinfães

POCH-01-5571-FSE-001665
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

PRO SENA - EMPRESA PROMOTORA DE 

SERVIÇOS DE ENSINO S.A.
Cursos Profissionais 17/04/2018 01/09/2017 31/08/2020 692 356,87 FSE 588 503,34

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Beiras e Serra da Estrela Seia

POCH-01-5571-FSE-001666
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

ESCOLA PROFISSIONAL DE 

AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO 

RURAL DE CISTER/ALCOBAÇA

Cursos Profissionais 27/03/2018 15/09/2017 31/08/2020 772 370,51 FSE 656 514,93

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Oeste Alcobaça

POCH-01-5571-FSE-001667
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

EPF - ENSINO PROFISSIONAL DE 

FELGUEIRAS, E.M.
Cursos Profissionais 06/03/2018 04/09/2017 31/08/2020 1 444 133,54 FSE 1 227 513,51

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Tâmega e Sousa Felgueiras
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POCH-01-5571-FSE-001668
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

EFORE - BEIRAS - EMPRESA FORMAÇÃO 

E ENSINO DE MOIMENTA DA BEIRA LDA
Cursos Profissionais 26/02/2018 18/09/2017 31/08/2020 745 924,79 FSE 634 036,07

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Douro Moimenta da Beira

POCH-01-5571-FSE-001669
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL 

DE BARCELOS
Cursos Profissionais 27/02/2018 13/09/2017 31/08/2020 377 585,24 FSE 320 947,45

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Cávado Barcelos

POCH-01-5571-FSE-001670
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

ALFACOOP-COOPERATIVA DE ENSINO 

CRL
Cursos Profissionais 05/03/2018 12/09/2017 31/07/2020 738 782,41 FSE 627 965,05

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Cávado Braga

POCH-01-5571-FSE-001671
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

ESCOLA PROFISSIONAL DE 

DESENVOLVIMENTO RURAL DE 

ABRANTES

Cursos Profissionais 02/05/2018 18/09/2017 31/08/2020 955 848,71 FSE 812 471,40

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Médio Tejo Abrantes

POCH-01-5571-FSE-001672
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

INSTITUTO DE FORMAÇÃO 

PROFISSIONAL ALBINO SOUSA CRUZ
Cursos Profissionais 30/04/2018 04/09/2017 31/08/2020 1 728 172,85 FSE 1 468 946,92

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal
Área Metropolitana do 

Porto
Santo Tirso

POCH-01-5571-FSE-001673
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

INSTITUTO EDUCATIVO PADRE AFONSO 

LUISIER S.J.
Cursos Profissionais 16/05/2018 04/09/2017 31/08/2020 1 117 380,42 FSE 949 773,36

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal
Área Metropolitana do 

Porto
Santo Tirso

POCH-01-5571-FSE-001674
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

ESPROSER - ESCOLA PROFISSIONAL S.A. Cursos Profissionais 18/03/2018 01/09/2017 31/08/2020 1 071 547,32 FSE 910 815,22

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Douro Sernancelhe

POCH-01-5571-FSE-001675
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

COOPTÉCNICA - GUSTAVE EIFFEL, 

COOPERATIVA DE ENSINO E 

FORMAÇÃO TÉCNICO PROFISSIONAL 

CRL

Cursos Profissionais 21/01/2020 01/09/2017 31/08/2020 1 561 592,79 FSE 1 327 353,87

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Oeste Arruda dos Vinhos

POCH-01-5571-FSE-001676
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS ABEL 

SALAZAR, SÃO MAMEDE DE INFESTA
Cursos Profissionais 29/06/2018 13/09/2017 31/08/2018 34 074,00 FSE 28 962,90

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal
Área Metropolitana do 

Porto
Matosinhos

POCH-01-5571-FSE-001677
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DO 

CASTÊLO DA MAIA
Cursos Profissionais 09/07/2018 13/09/2017 31/08/2018 95 918,35 FSE 81 530,60

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal
Área Metropolitana do 

Porto
Maia

POCH-01-5571-FSE-001678
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE VAGOS Cursos Profissionais 11/07/2018 13/09/2017 31/08/2018 26 679,65 FSE 22 677,70

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Região de Aveiro Vagos

POCH-01-5571-FSE-001679
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE VALE 

DE OVIL
Cursos Profissionais 27/06/2018 13/09/2017 31/08/2018 106 407,94 FSE 90 446,75

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Tâmega e Sousa Baião

POCH-01-5571-FSE-001680
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE 

ALJUSTREL
Cursos Profissionais 04/10/2019 13/09/2017 31/08/2018 56 042,20 FSE 47 635,87

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Baixo Alentejo Aljustrel

POCH-01-5571-FSE-001681
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE 

RESENDE
Cursos Profissionais 27/06/2018 14/09/2017 31/08/2018 144 581,77 FSE 122 894,50

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Tâmega e Sousa Resende

POCH-01-5571-FSE-001682
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE FAFE Cursos Profissionais 27/06/2018 01/09/2017 31/08/2018 98 178,00 FSE 83 451,30

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Ave Fafe

POCH-01-5571-FSE-001683
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

ESCOLA SECUNDÁRIA DE S. PEDRO DA 

COVA, GONDOMAR
Cursos Profissionais 29/06/2018 01/09/2017 31/08/2018 72 336,40 FSE 61 485,94

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal
Área Metropolitana do 

Porto
Gondomar

POCH-01-5571-FSE-001684
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS AFONSO 

DE ALBUQUERQUE, GUARDA
Cursos Profissionais 09/07/2018 13/09/2017 31/07/2018 36 429,04 FSE 30 964,68

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Beiras e Serra da Estrela Guarda

POCH-01-5571-FSE-001685
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE 

ARRAIOLOS
Cursos Profissionais 29/06/2018 13/09/2017 31/08/2018 15 905,08 FSE 13 519,32

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Alentejo Central Arraiolos

POCH-01-5571-FSE-001686
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

ESCOLA SECUNDARIA EMIDIO 

NAVARRO
Cursos Profissionais 20/05/2019 01/09/2017 31/08/2018 122 930,03 FSE 104 490,53

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Viseu Dão Lafões Viseu

POCH-01-5571-FSE-001687
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

ESCOLA SECUNDARIA DE AVELAR 

BROTERO
Cursos Profissionais 04/07/2018 13/09/2017 31/08/2018 242 070,34 FSE 205 759,79

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Região de Coimbra Coimbra

POCH-01-5571-FSE-001688
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE 

GOUVEIA
Cursos Profissionais 11/07/2018 13/09/2017 31/07/2018 68 659,30 FSE 58 360,41

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Beiras e Serra da Estrela Gouveia

POCH-01-5571-FSE-001689
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

ESCOLA SECUNDARIA DE PENAFIEL Cursos Profissionais 09/07/2018 01/09/2017 31/08/2018 171 885,17 FSE 146 102,39

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Tâmega e Sousa Penafiel
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POCH-01-5571-FSE-001690
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE 

AMARES
Cursos Profissionais 29/06/2018 01/09/2017 31/08/2018 86 684,30 FSE 73 681,66

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Cávado Amares

POCH-01-5571-FSE-001691
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE 

MONSERRATE, VIANA DO CASTELO
Cursos Profissionais 04/07/2018 12/09/2017 31/08/2018 321 924,40 FSE 273 635,74

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Alto Minho Viana do Castelo

POCH-01-5571-FSE-001692
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DA 

LOURINHÃ
Cursos Profissionais 04/07/2018 01/09/2017 31/08/2018 123 407,60 FSE 104 896,46

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Oeste Lourinhã

POCH-01-5571-FSE-001693
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE 

MIRANDA DO CORVO
Cursos Profissionais 23/07/2019 13/09/2017 31/08/2018 48 612,20 FSE 41 320,37

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Região de Coimbra Miranda do Corvo

POCH-01-5571-FSE-001694
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE 

ÁGUEDA SUL
Cursos Profissionais 09/07/2018 13/09/2017 31/08/2018 175 175,91 FSE 148 899,52

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Região de Aveiro Águeda

POCH-01-5571-FSE-001695
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS ABADE DE 

BAÇAL, BRAGANÇA
Cursos Profissionais 29/06/2018 13/09/2017 31/08/2018 65 774,62 FSE 55 908,43

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal
Terras de Trás-os-

Montes
Bragança

POCH-01-5571-FSE-001696
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

ESCOLA SECUNDÁRIA ADOLFO 

PORTELA, ÁGUEDA
Cursos Profissionais 29/06/2018 13/09/2017 31/08/2018 59 207,96 FSE 50 326,77

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Região de Aveiro Águeda

POCH-01-5571-FSE-001697
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

ESCOLA SECUNDÁRIA COM 3º CICLO DO 

ENSINO BÁSICO DE AMARANTE
Cursos Profissionais 29/06/2018 01/09/2017 31/08/2018 109 261,54 FSE 92 872,31

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Tâmega e Sousa Amarante

POCH-01-5571-FSE-001698
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

TURISMO DE PORTUGAL I.P. Cursos Profissionais 24/04/2018 02/10/2017 26/05/2020 302 944,98 FSE 257 503,23

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Alto Minho Viana do Castelo

POCH-01-5571-FSE-001699
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

TURISMO DE PORTUGAL I.P. Cursos Profissionais 24/04/2018 02/10/2017 31/08/2020 666 487,27 FSE 566 514,18

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Alto Alentejo Portalegre

POCH-01-5571-FSE-001700
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE NELAS Cursos Profissionais 09/07/2018 11/09/2017 31/08/2018 34 580,00 FSE 29 393,00

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Viseu Dão Lafões Nelas

POCH-01-5571-FSE-001701
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS 

DE ÁGUAS SANTAS
Cursos Profissionais 27/06/2018 13/09/2017 31/08/2018 104 095,44 FSE 88 481,12

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal
Área Metropolitana do 

Porto
Maia

POCH-01-5571-FSE-001702
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS TOMAZ 

PELAYO, SANTO TIRSO
Cursos Profissionais 27/06/2018 11/09/2017 31/08/2018 176 261,18 FSE 149 822,00

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal
Área Metropolitana do 

Porto
Santo Tirso

POCH-01-5571-FSE-001703
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE 

ALCÁCER DO SAL
Cursos Profissionais 11/07/2018 11/09/2017 31/07/2018 38 469,84 FSE 32 699,36

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Alentejo Litoral Alcácer do Sal

POCH-01-5571-FSE-001704
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE PINHEL Cursos Profissionais 27/06/2018 13/09/2017 31/08/2018 50 133,16 FSE 42 613,19

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Beiras e Serra da Estrela Pinhel

POCH-01-5571-FSE-001705
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DR. 

MÁRIO SACRAMENTO, AVEIRO
Cursos Profissionais 11/07/2018 13/09/2017 31/08/2018 28 876,09 FSE 24 544,68

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Região de Aveiro Aveiro

POCH-01-5571-FSE-001706
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS Nº 2 DE 

ABRANTES
Cursos Profissionais 29/06/2018 13/09/2017 31/08/2018 29 992,75 FSE 25 493,84

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Médio Tejo Abrantes

POCH-01-5571-FSE-001707
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS CARLOS 

AMARANTE, BRAGA
Cursos Profissionais 09/07/2018 13/09/2017 31/07/2018 118 129,65 FSE 100 410,20

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Cávado Braga

POCH-01-5571-FSE-001708
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE 

ALPENDURADA
Cursos Profissionais 11/06/2019 04/09/2017 31/08/2018 22 179,00 FSE 18 852,15

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Tâmega e Sousa Marco de Canaveses

POCH-01-5571-FSE-001709
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE 

PAREDES
Cursos Profissionais 11/07/2018 13/09/2017 31/08/2018 82 946,16 FSE 70 504,24

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal
Área Metropolitana do 

Porto
Paredes

POCH-01-5571-FSE-001710
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DO 

FUNDÃO
Cursos Profissionais 26/06/2018 13/09/2017 31/07/2018 116 543,47 FSE 99 061,95

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Beiras e Serra da Estrela Fundão

POCH-01-5571-FSE-001711
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE 

PROENÇA-A-NOVA
Cursos Profissionais 11/07/2018 01/09/2017 31/08/2018 6 543,30 FSE 5 561,81

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Beira Baixa Proença-a-Nova
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POCH-01-5571-FSE-001712
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE 

FAJÕES
Cursos Profissionais 11/07/2018 13/09/2017 19/07/2018 68 498,75 FSE 58 223,94

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal
Área Metropolitana do 

Porto
Oliveira de Azeméis

POCH-01-5571-FSE-001713
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS JOAQUIM 

DE ARAÚJO, GUILHUFE, PENAFIEL
Cursos Profissionais 29/06/2018 13/09/2017 31/08/2018 368 670,94 FSE 313 370,30

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Tâmega e Sousa Penafiel

POCH-01-5571-FSE-001714
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS SÁ DE 

MIRANDA, BRAGA
Cursos Profissionais 04/07/2018 13/09/2017 31/08/2018 53 736,70 FSE 45 676,20

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Cávado Braga

POCH-01-5571-FSE-001715
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE 

ANTÓNIO NOBRE
Cursos Profissionais 04/07/2018 14/09/2017 31/08/2018 50 545,80 FSE 42 963,93

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal
Área Metropolitana do 

Porto
Porto

POCH-01-5571-FSE-001716
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS ALBERTO 

SAMPAIO
Cursos Profissionais 27/06/2018 14/09/2017 31/08/2018 84 971,30 FSE 72 225,61

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Cávado Braga

POCH-01-5571-FSE-001717
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS D.MARIA 

II, BRAGA
Cursos Profissionais 11/07/2018 13/09/2017 31/08/2018 66 042,50 FSE 56 136,13

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Cávado Braga

POCH-01-5571-FSE-001718
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

ESCOLA SECUNDÁRIA DE VILA VERDE Cursos Profissionais 26/06/2018 14/09/2017 31/08/2018 115 501,41 FSE 98 176,20

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Cávado Vila Verde

POCH-01-5571-FSE-001719
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS ALCAIDES 

DE FARIA, BARCELOS
Cursos Profissionais 11/07/2018 13/09/2017 31/08/2018 103 096,65 FSE 87 632,15

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Cávado Barcelos

POCH-01-5571-FSE-001720
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO VIEIRA DE ARAÚJO Cursos Profissionais 09/07/2018 14/09/2017 31/08/2018 19 749,80 FSE 16 787,33

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Ave Vieira do Minho

POCH-01-5571-FSE-001721
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

ESCOLA SECUNDARIA DE CALDAS DAS 

TAIPAS
Cursos Profissionais 11/07/2018 01/09/2017 31/08/2018 122 862,60 FSE 104 433,21

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Ave Guimarães

POCH-01-5571-FSE-001722
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

ESCOLA SECUNDARIA COM 3º CICLO DO 

ENSINO BÁSICO DE BARCELINHOS, 

BARCELOS

Cursos Profissionais 29/06/2018 13/09/2017 31/08/2018 149 842,42 FSE 127 366,06

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Cávado Barcelos

POCH-01-5571-FSE-001723
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

ESCOLA SECUNDARIA DE HENRIQUE 

MEDINA
Cursos Profissionais 26/06/2018 13/09/2017 31/08/2018 61 511,68 FSE 52 284,93

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Cávado Esposende

POCH-01-5571-FSE-001724
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE 

BARCELOS
Cursos Profissionais 09/07/2018 13/09/2017 31/08/2018 398 193,38 FSE 338 464,37

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Cávado Barcelos

POCH-01-5571-FSE-001725
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE OVAR Cursos Profissionais 04/07/2018 01/09/2017 31/08/2018 20 932,04 FSE 17 792,23

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Região de Aveiro Ovar

POCH-01-5571-FSE-001726
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE 

MANGUALDE
Cursos Profissionais 29/06/2018 08/09/2017 31/08/2018 78 068,33 FSE 66 358,08

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Viseu Dão Lafões Mangualde

POCH-01-5571-FSE-001727
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

ESCOLA SECUNDARIA FILIPA DE 

VILHENA
Cursos Profissionais 04/07/2018 13/09/2017 31/08/2018 31 886,45 FSE 27 103,48

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal
Área Metropolitana do 

Porto
Porto

POCH-01-5571-FSE-001728
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE VILA 

VIÇOSA
Cursos Profissionais 15/02/2019 01/09/2017 31/08/2018 75 805,54 FSE 64 434,71

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Alentejo Central Vila Viçosa

POCH-01-5571-FSE-001729
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS RIBEIRO 

SANCHES
Cursos Profissionais 26/06/2018 13/09/2017 31/08/2018 50 629,42 FSE 43 035,01

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Beira Baixa Penamacor

POCH-01-5571-FSE-001730
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

ESCOLA SECUNDARIA AUGUSTO 

GOMES, MATOSINHOS
Cursos Profissionais 06/03/2019 01/09/2017 31/08/2018 52 357,02 FSE 44 503,47

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal
Área Metropolitana do 

Porto
Matosinhos

POCH-01-5571-FSE-001731
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE 

MOIMENTA DA BEIRA
Cursos Profissionais 09/07/2018 16/09/2017 31/08/2018 38 201,20 FSE 32 471,02

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Douro Moimenta da Beira

POCH-01-5571-FSE-001732
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS 

DR.MÁRIO FONSECA, LOUSADA
Cursos Profissionais 29/06/2018 14/09/2017 31/08/2018 188 918,54 FSE 160 580,76

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Tâmega e Sousa Lousada

POCH-01-5571-FSE-001733
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS Nº 2 DE 

SERPA
Cursos Profissionais 04/07/2018 13/09/2017 31/08/2018 76 717,26 FSE 65 209,67

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Baixo Alentejo Serpa
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POCH-01-5571-FSE-001734
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

ESCOLA SECUNDARIA DE PENICHE Cursos Profissionais 04/07/2018 04/09/2017 31/08/2018 30 011,99 FSE 25 510,19

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Oeste Peniche

POCH-01-5571-FSE-001735
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO VERTICAL DE CANELAS Cursos Profissionais 26/06/2018 13/09/2017 31/08/2018 195 168,12 FSE 165 892,90

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal
Área Metropolitana do 

Porto
Vila Nova de Gaia

POCH-01-5571-FSE-001736
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS SIDÓNIO 

PAIS, CAMINHA
Cursos Profissionais 04/07/2018 13/09/2017 31/08/2018 52 682,87 FSE 44 780,44

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Alto Minho Caminha

POCH-01-5571-FSE-001737
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE 

CASTRO VERDE
Cursos Profissionais 11/07/2018 14/09/2017 31/08/2018 44 130,69 FSE 37 511,09

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Baixo Alentejo Castro Verde

POCH-01-5571-FSE-001738
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS Nº 3 DE 

ELVAS
Cursos Profissionais 04/07/2018 13/09/2017 31/08/2018 126 261,50 FSE 107 322,28

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Alto Alentejo Elvas

POCH-01-5571-FSE-001739
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS 

MURALHAS DO MINHO
Cursos Profissionais 04/07/2018 13/09/2017 31/08/2018 47 993,61 FSE 40 794,57

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Alto Minho Valença

POCH-01-5571-FSE-001740
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE 

CARREGAL DO SAL
Cursos Profissionais 11/07/2018 14/09/2017 31/08/2018 33 677,00 FSE 28 625,45

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Viseu Dão Lafões Carregal do Sal

POCH-01-5571-FSE-001741
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DO 

BONFIM
Cursos Profissionais 04/07/2018 12/09/2017 31/08/2018 90 354,69 FSE 76 801,49

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Alto Alentejo Portalegre

POCH-01-5571-FSE-001742
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE 

MELGAÇO
Cursos Profissionais 29/06/2018 13/09/2017 31/08/2018 86 389,00 FSE 73 430,65

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Alto Minho Melgaço

POCH-01-5571-FSE-001743
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE 

ODEMIRA
Cursos Profissionais 11/06/2019 13/09/2017 31/08/2018 26 679,59 FSE 22 677,65

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Alentejo Litoral Odemira

POCH-01-5571-FSE-001744
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS 

HENRIQUES NOGUEIRA
Cursos Profissionais 11/07/2018 14/09/2017 31/08/2018 255 900,13 FSE 217 515,11

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Oeste Torres Vedras

POCH-01-5571-FSE-001745
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE 

VOUZELA E CAMPIA
Cursos Profissionais 29/06/2018 13/09/2017 31/08/2018 73 773,83 FSE 62 707,76

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Viseu Dão Lafões Vouzela

POCH-01-5571-FSE-001746
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE 

PENACOVA
Cursos Profissionais 27/06/2018 12/09/2017 31/08/2018 56 491,13 FSE 48 017,46

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Região de Coimbra Penacova

POCH-01-5571-FSE-001747
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE SÁTÃO Cursos Profissionais 04/07/2018 13/09/2017 31/08/2018 51 231,29 FSE 43 546,60

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Viseu Dão Lafões Sátão

POCH-01-5571-FSE-001748
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

ESCOLA SECUNDARIA DA RAINHA 

SANTA ISABEL,ESTREMOZ
Cursos Profissionais 27/06/2018 13/09/2017 31/08/2018 95 079,30 FSE 80 817,41

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Alentejo Central Estremoz

POCH-01-5571-FSE-001749
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE 

MONÇÃO
Cursos Profissionais 16/07/2018 13/09/2017 31/08/2018 86 785,21 FSE 73 767,43

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Alto Minho Monção

POCH-01-5571-FSE-001750
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE 

PENALVA DO CASTELO
Cursos Profissionais 29/06/2018 13/09/2017 31/08/2018 54 570,99 FSE 46 385,34

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Viseu Dão Lafões Penalva do Castelo

POCH-01-5571-FSE-001751
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS 

DE OLIVEIRA JÚNIOR
Cursos Profissionais 09/07/2018 13/09/2017 31/08/2018 91 212,01 FSE 77 530,21

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal
Área Metropolitana do 

Porto
São João da Madeira

POCH-01-5571-FSE-001753
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE 

SALVATERRA DE MAGOS
Cursos Profissionais 29/06/2018 01/09/2017 31/08/2018 35 260,33 FSE 29 971,28

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Lezíria do Tejo Salvaterra de Magos

POCH-01-5571-FSE-001754
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

ESCOLA SECUNDARIA DE BOA NOVA, 

LEÇA DA PALMEIRA, MATOSINHOS
Cursos Profissionais 27/06/2018 11/09/2017 31/08/2018 58 471,20 FSE 49 700,52

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal
Área Metropolitana do 

Porto
Matosinhos

POCH-01-5571-FSE-001755
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DR.JOÃO 

DE ARAÚJO CORREIA
Cursos Profissionais 26/06/2018 01/09/2017 31/08/2018 62 673,30 FSE 53 272,31

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Douro Peso da Régua

POCH-01-5571-FSE-001756
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE 

ALCANENA
Cursos Profissionais 29/06/2018 13/09/2017 31/08/2018 70 159,06 FSE 59 635,20

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Médio Tejo Alcanena
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POCH-01-5571-FSE-001757
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS MADEIRA 

TORRES
Cursos Profissionais 27/05/2019 13/09/2017 31/08/2018 276 391,49 FSE 234 932,77

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Oeste Torres Vedras

POCH-01-5571-FSE-001758
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS JOAQUIM 

INÁCIO DA CRUZ SOBRAL
Cursos Profissionais 16/07/2018 11/09/2017 31/08/2018 24 451,00 FSE 20 783,35

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Oeste Sobral de Monte Agraço

POCH-01-5571-FSE-001759
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE 

POMBAL
Cursos Profissionais 11/07/2018 13/09/2017 31/08/2018 207 655,50 FSE 176 507,18

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Região de Leiria Pombal

POCH-01-5571-FSE-001760
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS FERREIRA 

DE CASTRO
Cursos Profissionais 29/06/2018 01/09/2017 31/08/2018 128 463,30 FSE 109 193,81

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal
Área Metropolitana do 

Porto
Oliveira de Azeméis

POCH-01-5571-FSE-001761
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE 

ESTARREJA
Cursos Profissionais 29/06/2018 13/09/2017 31/08/2018 84 575,63 FSE 71 889,29

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Região de Aveiro Estarreja

POCH-01-5571-FSE-001762
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE 

FORNOS DE ALGODRES
Cursos Profissionais 04/06/2019 01/09/2017 31/08/2018 21 859,00 FSE 18 580,15

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Beiras e Serra da Estrela Fornos de Algodres

POCH-01-5571-FSE-001763
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS 

DE MIRANDA DO DOURO
Cursos Profissionais 04/07/2018 13/09/2017 31/08/2018 50 378,00 FSE 42 821,30

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal
Terras de Trás-os-

Montes
Miranda do Douro

POCH-01-5571-FSE-001764
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS 

DOMINGOS SEQUEIRA, LEIRIA
Cursos Profissionais 04/07/2018 13/09/2017 31/08/2018 156 423,65 FSE 132 960,10

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Região de Leiria Leiria

POCH-01-5571-FSE-001765
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

ESCOLA SECUNDARIA DE CAMPOS 

MELO
Cursos Profissionais 26/06/2018 01/09/2017 31/08/2018 186 758,07 FSE 158 744,36

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Beiras e Serra da Estrela Covilhã

POCH-01-5571-FSE-001766
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE MORA Cursos Profissionais 04/07/2018 13/09/2017 31/07/2018 10 089,60 FSE 8 576,16

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Alentejo Central Mora

POCH-01-5571-FSE-001767
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DIOGO DE 

MACEDO, OLIVAL, VILA NOVA DE GAIA
Cursos Profissionais 29/06/2018 13/09/2017 20/07/2018 49 078,96 FSE 41 717,12

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal
Área Metropolitana do 

Porto
Vila Nova de Gaia

POCH-01-5571-FSE-001768
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DR. 

RAMIRO SALGADO, TORRE DE 

MONCORVO

Cursos Profissionais 04/07/2018 13/09/2017 31/08/2018 57 494,72 FSE 48 870,51

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Douro Torre de Moncorvo

POCH-01-5571-FSE-001769
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DA TROFA Cursos Profissionais 11/07/2018 01/09/2017 31/08/2018 88 296,04 FSE 75 051,63

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal
Área Metropolitana do 

Porto
Trofa

POCH-01-5571-FSE-001770
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DR. 

MACHADO DE MATOS, FELGUEIRAS
Cursos Profissionais 29/06/2018 13/09/2017 31/08/2018 75 354,53 FSE 64 051,35

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Tâmega e Sousa Felgueiras

POCH-01-5571-FSE-001771
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE 

CARRAZEDA DE ANSIÃES
Cursos Profissionais 11/07/2018 13/09/2017 31/08/2018 49 977,23 FSE 42 480,65

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Douro Carrazeda de Ansiães

POCH-01-5571-FSE-001772
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS VALE 

D'ESTE
Cursos Profissionais 09/07/2018 12/09/2017 31/08/2018 49 394,95 FSE 41 985,71

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Cávado Barcelos

POCH-01-5571-FSE-001773
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS PEDRO 

ÁLVARES CABRAL
Cursos Profissionais 04/07/2018 13/09/2017 31/08/2018 15 607,44 FSE 13 266,32

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Beiras e Serra da Estrela Belmonte

POCH-01-5571-FSE-001774
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

CONSERVATORIO DE MUSICA DE 

COIMBRA
Cursos Profissionais 11/07/2018 13/09/2017 31/08/2018 52 015,42 FSE 44 213,11

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Região de Coimbra Coimbra

POCH-01-5571-FSE-001775
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE 

VENDAS NOVAS
Cursos Profissionais 11/07/2018 04/09/2017 31/08/2018 94 585,86 FSE 80 397,98

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Alentejo Central Vendas Novas

POCH-01-5571-FSE-001776
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS FERNÃO 

MAGALHÃES, CHAVES
Cursos Profissionais 09/07/2018 12/09/2017 31/08/2018 93 612,64 FSE 79 570,74

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Alto Tâmega Chaves

POCH-01-5571-FSE-001777
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS 

MORGADO DE MATEUS, VILA REAL
Cursos Profissionais 04/07/2018 13/09/2017 31/08/2018 175 662,36 FSE 149 313,01

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Douro Vila Real

POCH-01-5571-FSE-001778
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE VILA POUCA DE 

AGUIAR - ZONA SUL
Cursos Profissionais 11/07/2018 13/09/2017 31/08/2018 175 363,78 FSE 149 059,21

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Alto Tâmega Vila Pouca de Aguiar
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POCH-01-5571-FSE-001779
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DA 

AZAMBUJA
Cursos Profissionais 29/06/2018 01/09/2017 31/08/2018 100 720,67 FSE 85 612,57

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Lezíria do Tejo Azambuja

POCH-01-5571-FSE-001780
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS D. 

SANCHO II, ALIJÓ
Cursos Profissionais 04/07/2018 15/09/2017 31/08/2018 88 030,76 FSE 74 826,15

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Douro Alijó

POCH-01-5571-FSE-001781
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE IDÃES Cursos Profissionais 04/07/2018 12/09/2017 31/08/2018 106 347,34 FSE 90 395,24

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Tâmega e Sousa Felgueiras

POCH-01-5571-FSE-001782
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS 

DE CAMPO
Cursos Profissionais 29/06/2018 13/09/2017 31/08/2018 50 139,78 FSE 42 618,81

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal
Área Metropolitana do 

Porto
Valongo

POCH-01-5571-FSE-001783
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

ESCOLA SECUNDARIA DE S.PEDRO-VILA 

REAL
Cursos Profissionais 04/07/2018 13/09/2017 31/08/2018 77 726,52 FSE 66 067,54

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Douro Vila Real

POCH-01-5571-FSE-001784
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO VERTICAL DE MURÇA Cursos Profissionais 11/07/2018 01/09/2017 31/08/2018 54 869,83 FSE 46 639,36

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Douro Murça

POCH-01-5571-FSE-001785
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE TÁBUA Cursos Profissionais 29/06/2018 13/09/2017 31/08/2018 96 008,70 FSE 81 607,40

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Região de Coimbra Tábua

POCH-01-5571-FSE-001786
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE 

REGUENGOS DE MONSARAZ
Cursos Profissionais 09/07/2018 13/09/2017 31/08/2018 84 372,54 FSE 71 716,66

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Alentejo Central Reguengos de Monsaraz

POCH-01-5571-FSE-001787
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE PORTO 

DE MÓS
Cursos Profissionais 04/07/2018 13/09/2017 31/08/2018 82 032,74 FSE 69 727,83

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Região de Leiria Porto de Mós

POCH-01-5571-FSE-001788
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE 

LOUSADA
Cursos Profissionais 04/07/2018 13/09/2017 31/08/2018 111 645,71 FSE 94 898,85

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Tâmega e Sousa Lousada

POCH-01-5571-FSE-001789
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE VILA 

NOVA DE PAIVA
Cursos Profissionais 29/06/2018 13/09/2017 31/08/2018 15 484,65 FSE 13 161,95

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Viseu Dão Lafões Vila Nova de Paiva

POCH-01-5571-FSE-001790
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

ESCOLA BÁSICA E SECUNDÁRIA QUINTA 

DAS FLORES, COIMBRA
Cursos Profissionais 04/07/2018 13/09/2017 31/08/2018 71 304,40 FSE 60 608,74

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Região de Coimbra Coimbra

POCH-01-5571-FSE-001791
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS JOSÉ 

SANCHES E S. VICENTE DA BEIRA
Cursos Profissionais 29/06/2018 13/09/2017 31/08/2018 53 169,01 FSE 45 193,66

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Beira Baixa Castelo Branco

POCH-01-5571-FSE-001792
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DO 

SARDOAL
Cursos Profissionais 04/07/2018 14/09/2017 31/08/2018 49 671,55 FSE 42 220,82

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Médio Tejo Sardoal

POCH-01-5571-FSE-001793
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE PONTE 

DE SÔR
Cursos Profissionais 26/06/2018 13/09/2017 31/08/2018 45 820,75 FSE 38 947,64

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Alto Alentejo Ponte de Sor

POCH-01-5571-FSE-001794
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE 

AIRÃES, FELGUEIRAS
Cursos Profissionais 27/06/2018 13/09/2017 31/07/2018 36 851,60 FSE 31 323,86

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Tâmega e Sousa Felgueiras

POCH-01-5571-FSE-001795
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO VERTICAL DE MACEDO 

DE CAVALEIROS
Cursos Profissionais 27/06/2018 13/09/2017 31/08/2018 97 373,00 FSE 82 767,05

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal
Terras de Trás-os-

Montes
Macedo de Cavaleiros

POCH-01-5571-FSE-001796
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE PONTE 

DE LIMA
Cursos Profissionais 09/07/2018 14/09/2017 31/08/2018 170 602,33 FSE 145 011,98

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Alto Minho Ponte de Lima

POCH-01-5571-FSE-001797
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE 

MIRANDELA
Cursos Profissionais 04/07/2018 13/09/2017 31/08/2018 87 138,08 FSE 74 067,37

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal
Terras de Trás-os-

Montes
Mirandela

POCH-01-5571-FSE-001798
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

ESCOLA SECUNDÁRIA DE PAÇOS DE 

FERREIRA
Cursos Profissionais 26/06/2018 13/09/2017 31/08/2018 169 791,70 FSE 144 322,95

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Tâmega e Sousa Paços de Ferreira

POCH-01-5571-FSE-001799
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE 

MONTEMOR-O-VELHO
Cursos Profissionais 29/06/2018 01/09/2017 31/08/2018 59 935,14 FSE 50 944,87

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Região de Coimbra Montemor-o-Velho

POCH-01-5571-FSE-001800
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

ESCOLA SECUNDARIA JOSE FALCÃO Cursos Profissionais 04/07/2018 13/09/2017 31/08/2018 53 311,65 FSE 45 314,90

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Região de Coimbra Coimbra
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POCH-01-5571-FSE-001801
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS LATINO 

COELHO, LAMEGO
Cursos Profissionais 11/07/2018 01/09/2017 31/08/2018 94 334,25 FSE 80 184,11

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Douro Lamego

POCH-01-5571-FSE-001802
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS GÂNDARA 

MAR
Cursos Profissionais 16/07/2018 12/09/2017 31/08/2018 52 433,38 FSE 44 568,37

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Região de Coimbra Cantanhede

POCH-01-5571-FSE-001803
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE 

SOUSEL
Cursos Profissionais 29/06/2018 14/09/2017 31/08/2018 142 206,61 FSE 120 875,62

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Alto Alentejo Sousel

POCH-01-5571-FSE-001804
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE 

TONDELA CÂNDIDO DE FIGUEIREDO
Cursos Profissionais 04/07/2018 13/09/2017 31/08/2018 49 095,10 FSE 41 730,84

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Viseu Dão Lafões Tondela

POCH-01-5571-FSE-001805
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

ESCOLA SECUNDARIA DE VIRIATO,VISEU Cursos Profissionais 11/07/2018 01/09/2017 31/07/2018 45 530,95 FSE 38 701,31

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Viseu Dão Lafões Viseu

POCH-01-5571-FSE-001806
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS 

DA SÉ
Cursos Profissionais 29/06/2018 14/09/2017 31/08/2018 69 421,90 FSE 59 008,62

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Douro Lamego

POCH-01-5571-FSE-001807
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE 

ALFENA
Cursos Profissionais 26/06/2018 13/09/2017 31/08/2018 26 533,37 FSE 22 553,36

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal
Área Metropolitana do 

Porto
Valongo

POCH-01-5571-FSE-001808
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE 

ARRIFANA, SANTA MARIA DA FEIRA
Cursos Profissionais 29/06/2018 11/09/2017 17/07/2018 51 727,63 FSE 43 968,49

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal
Área Metropolitana do 

Porto
Santa Maria da Feira

POCH-01-5571-FSE-001809
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS GABRIEL 

PEREIRA
Cursos Profissionais 09/07/2018 01/09/2017 31/08/2018 115 792,00 FSE 98 423,20

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Alentejo Central Évora

POCH-01-5571-FSE-001810
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DA LIXA, 

FELGUEIRAS
Cursos Profissionais 09/07/2018 14/09/2017 31/08/2018 295 745,09 FSE 251 383,33

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Tâmega e Sousa Felgueiras

POCH-01-5571-FSE-001811
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE VILA 

NOVA DA BARQUINHA
Cursos Profissionais 27/06/2018 01/09/2017 31/08/2018 65 649,76 FSE 55 802,30

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Médio Tejo Vila Nova da Barquinha

POCH-01-5571-FSE-001812
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

ESCOLA SECUNDÁRIA COM 3º CICLO DO 

ENSINO BÁSICO POETA AL BERTO, 

SINES

Cursos Profissionais 04/07/2018 13/09/2017 31/07/2018 64 392,65 FSE 54 733,75

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Alentejo Litoral Sines

POCH-01-5571-FSE-001813
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DAMIÃO 

DE GOES, ALENQUER
Cursos Profissionais 04/07/2018 13/09/2017 31/08/2018 86 642,00 FSE 73 645,70

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Oeste Alenquer

POCH-01-5571-FSE-001814
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS 

DE ARGA E LIMA
Cursos Profissionais 04/07/2018 17/09/2017 31/08/2018 79 058,16 FSE 67 199,44

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Alto Minho Viana do Castelo

POCH-01-5571-FSE-001815
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS Nº 1 DE 

BEJA
Cursos Profissionais 09/05/2019 13/09/2017 31/08/2018 95 626,20 FSE 81 282,27

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Baixo Alentejo Beja

POCH-01-5571-FSE-001816
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DO 

CADAVAL
Cursos Profissionais 04/07/2018 13/09/2017 31/08/2018 55 776,48 FSE 47 410,01

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Oeste Cadaval

POCH-01-5571-FSE-001817
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS Nº 1 DE 

MARCO DE CANAVESES
Cursos Profissionais 29/06/2018 13/09/2017 31/08/2018 145 364,19 FSE 123 559,56

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Tâmega e Sousa Marco de Canaveses

POCH-01-5571-FSE-001818
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE 

ALMODÔVAR
Cursos Profissionais 07/06/2019 15/09/2017 31/08/2018 8 885,00 FSE 7 552,25

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Baixo Alentejo Almodôvar

POCH-01-5571-FSE-001819
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

ESCOLA SECUNDÁRIA COM 3º CICLO DO 

ENSINO BÁSICO DE MOURA
Cursos Profissionais 04/07/2018 11/09/2017 31/08/2018 16 041,75 FSE 13 635,49

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Baixo Alentejo Moura

POCH-01-5571-FSE-001820
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE 

PÓVOA DO LANHOSO
Cursos Profissionais 09/07/2018 13/09/2017 31/07/2018 113 330,04 FSE 96 330,53

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Ave Póvoa de Lanhoso

POCH-01-5571-FSE-001821
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE SÃO 

PEDRO DO SUL
Cursos Profissionais 04/07/2018 13/09/2017 31/08/2018 69 234,45 FSE 58 849,28

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Viseu Dão Lafões São Pedro do Sul

POCH-01-5571-FSE-001822
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DO 

CONCELHO DE CAMPO MAIOR
Cursos Profissionais 04/07/2018 13/09/2017 31/08/2018 9 935,00 FSE 8 444,75

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Alto Alentejo Campo Maior
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POCH-01-5571-FSE-001823
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE 

AURÉLIA DE SOUSA, PORTO
Cursos Profissionais 04/07/2018 01/09/2017 31/08/2018 8 965,18 FSE 7 620,40

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal
Área Metropolitana do 

Porto
Porto

POCH-01-5571-FSE-001824
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE 

CASTRO DAIRE
Cursos Profissionais 26/06/2018 13/09/2017 31/08/2018 182 203,63 FSE 154 873,09

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Viseu Dão Lafões Castro Daire

POCH-01-5571-FSE-001825
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

ESCOLA SECUNDÁRIA DE SÃO 

LOURENÇO
Cursos Profissionais 11/07/2018 01/09/2017 31/08/2018 93 299,09 FSE 79 304,23

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Alto Alentejo Portalegre

POCH-01-5571-FSE-001826
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE 

MORTÁGUA
Cursos Profissionais 04/07/2018 13/09/2017 31/08/2018 31 761,35 FSE 26 997,15

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Região de Coimbra Mortágua

POCH-01-5571-FSE-001827
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE 

OLIVEIRA DE FRADES
Cursos Profissionais 29/06/2018 13/09/2017 18/07/2018 99 352,86 FSE 84 449,93

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Viseu Dão Lafões Oliveira de Frades

POCH-01-5571-FSE-001828
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS INFANTE 

D. HENRIQUE, PORTO
Cursos Profissionais 04/07/2018 14/09/2017 31/08/2018 36 611,50 FSE 31 119,78

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal
Área Metropolitana do 

Porto
Porto

POCH-01-5571-FSE-001829
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE 

CALDAS DE VIZELA, VIZELA
Cursos Profissionais 29/06/2018 15/09/2017 31/08/2018 50 000,00 FSE 42 500,00

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Ave Vizela

POCH-01-5571-FSE-001830
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE 

RIBEIRA DE PENA
Cursos Profissionais 06/06/2019 12/09/2017 31/08/2018 27 641,24 FSE 23 495,05

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Alto Tâmega Ribeira de Pena

POCH-01-5571-FSE-001831
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE 

AROUCA
Cursos Profissionais 11/07/2018 13/09/2017 31/08/2018 132 394,17 FSE 112 535,04

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal
Área Metropolitana do 

Porto
Arouca

POCH-01-5571-FSE-001832
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS CAMILO 

CASTELO BRANCO
Cursos Profissionais 29/06/2018 13/09/2017 31/08/2018 383 991,98 FSE 326 393,18

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Ave Vila Nova de Famalicão

POCH-01-5571-FSE-001833
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE 

OLIVEIRA DO HOSPITAL
Cursos Profissionais 04/07/2018 13/09/2017 31/08/2018 99 815,50 FSE 84 843,18

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Região de Coimbra Oliveira do Hospital

POCH-01-5571-FSE-001834
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS 

DR.MANUEL LARANJEIRA, ESPINHO
Cursos Profissionais 29/06/2018 13/09/2017 26/07/2018 49 170,91 FSE 41 795,27

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal
Área Metropolitana do 

Porto
Espinho

POCH-01-5571-FSE-001835
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE PONTE 

DA BARCA
Cursos Profissionais 04/07/2018 13/09/2017 31/08/2018 56 835,04 FSE 48 309,78

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Alto Minho Ponte da Barca

POCH-01-5571-FSE-001836
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO ESCOLAS DE PADRE 

BENJAMIM SALGADO, VILA NOVA DE 

FAMALICÃO

Cursos Profissionais 29/06/2018 13/09/2017 31/08/2018 217 977,25 FSE 185 280,66

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Ave Vila Nova de Famalicão

POCH-01-5571-FSE-001837
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS 

MARCELINO MESQUITA DO CARTAXO
Cursos Profissionais 29/06/2018 12/09/2017 31/08/2018 133 681,71 FSE 113 629,45

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Lezíria do Tejo Cartaxo

POCH-01-5571-FSE-001838
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS 

MARTINHO ÁRIAS, SOURE
Cursos Profissionais 09/07/2018 15/09/2017 31/08/2018 50 918,40 FSE 43 280,64

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Região de Coimbra Soure

POCH-01-5571-FSE-001839
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE CANAS 

DE SENHORIM
Cursos Profissionais 09/07/2018 13/09/2017 31/08/2018 40 222,48 FSE 34 189,11

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Viseu Dão Lafões Nelas

POCH-01-5571-FSE-001840
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE SANTA 

MARIA DA FEIRA
Cursos Profissionais 29/06/2018 14/09/2017 31/08/2018 196 632,94 FSE 167 138,00

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal
Área Metropolitana do 

Porto
Santa Maria da Feira

POCH-01-5571-FSE-001841
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS SÁ DA 

BANDEIRA
Cursos Profissionais 29/06/2018 01/09/2017 31/08/2018 117 962,73 FSE 100 268,32

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Lezíria do Tejo Santarém

POCH-01-5571-FSE-001842
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

ESCOLA SECUNDARIA COM 3º CICLO DO 

ENSINO BÁSICO ARQUITECTO OLIVEIRA 

FERREIRA, ARCOZELO, VILA NOVA DE 

GAIA

Cursos Profissionais 29/06/2018 13/09/2017 17/07/2018 110 744,28 FSE 94 132,64

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal
Área Metropolitana do 

Porto
Vila Nova de Gaia

POCH-01-5571-FSE-001843
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE VILA 

NOVA DE POIARES
Cursos Profissionais 04/07/2018 13/09/2017 31/08/2018 59 760,85 FSE 50 796,72

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Região de Coimbra Vila Nova de Poiares

POCH-01-5571-FSE-001844
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DA LOUSÃ Cursos Profissionais 11/07/2018 01/09/2017 31/07/2018 14 256,00 FSE 12 117,60

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Região de Coimbra Lousã



                    Programa Operacional Capital Humano (PO CH)

                    Lista de Projetos Aprovados | Reportada a 31/03/2020

Código da Operação | Operation Code
Programa Operacional | 

Operational Programme
Eixo Prioritário do PO | OP Priority Axis

Nome do Beneficiário | Beneficiary 

Name

Nome da Operação | Operation 

Name

Data de Aprovação / 

Approval Date

Data de Início 

Aprovada / Start up 

Date

Data de Fim 

Aprovada / End of 

Operation Date

Despesas Elegíveis Totais 

Atribuídas à Operação | 

Total Eligible Expenditure 

Allocated to the 

Operation

FEEI | ESI 

Fund

Fundo Total Aprovado | 

Total Aproved Fund
Objetivo Temático | Thematic Objective

% 

cofinanciamento | 

% EU funding

Prioridade de Investimento | Investment Priority País | Country NUTS II | NUTS 2 NUTS III | NUTS 3

POCH-01-5571-FSE-001845
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS GIL PAES Cursos Profissionais 04/07/2018 13/09/2017 31/08/2018 60 004,22 FSE 51 003,59

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Médio Tejo Torres Novas

POCH-01-5571-FSE-001846
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS ARTUR 

GONÇALVES
Cursos Profissionais 04/07/2018 13/09/2017 31/08/2018 58 406,24 FSE 49 645,30

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Médio Tejo Torres Novas

POCH-01-5571-FSE-001847
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE 

BENAVENTE
Cursos Profissionais 04/07/2018 13/09/2017 31/08/2018 87 636,23 FSE 74 490,80

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Lezíria do Tejo Benavente

POCH-01-5571-FSE-001848
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE 

ALBERGARIA-A-VELHA
Cursos Profissionais 26/06/2018 13/09/2017 31/08/2018 138 415,05 FSE 117 652,79

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Região de Aveiro Albergaria-a-Velha

POCH-01-5571-FSE-001849
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE NUNO 

DE SANTA MARIA
Cursos Profissionais 29/06/2018 13/09/2017 31/08/2018 61 078,80 FSE 51 916,98

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Médio Tejo Tomar

POCH-01-5571-FSE-001850
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DR. 

FERREIRA DA SILVA
Cursos Profissionais 04/07/2018 13/09/2017 17/07/2018 59 140,61 FSE 50 269,52

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal
Área Metropolitana do 

Porto
Oliveira de Azeméis

POCH-01-5571-FSE-001851
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS 

DR.SERAFIM LEITE
Cursos Profissionais 04/07/2018 12/09/2017 31/08/2018 105 753,20 FSE 89 890,22

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal
Área Metropolitana do 

Porto
São João da Madeira

POCH-01-5571-FSE-001852
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS 

DE LORDELO
Cursos Profissionais 11/07/2018 13/09/2017 31/08/2018 23 905,60 FSE 20 319,76

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal
Área Metropolitana do 

Porto
Paredes

POCH-01-5571-FSE-001853
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS SANTOS 

SIMÕES
Cursos Profissionais 07/11/2019 13/09/2017 31/08/2018 145 052,40 FSE 123 294,54

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Ave Guimarães

POCH-01-5571-FSE-001855
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS COIMBRA 

CENTRO
Cursos Profissionais 16/07/2018 11/09/2017 31/08/2018 93 754,10 FSE 79 690,99

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Região de Coimbra Coimbra

POCH-01-5571-FSE-001856
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS 

DE CASTELO DE PAIVA
Cursos Profissionais 04/07/2018 13/09/2017 27/06/2018 49 987,75 FSE 42 489,59

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Tâmega e Sousa Castelo de Paiva

POCH-01-5571-FSE-001857
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DR. 

MANUEL GOMES DE ALMEIDA, 

ESPINHO

Cursos Profissionais 09/07/2018 13/09/2017 18/07/2018 161 029,28 FSE 136 874,89

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal
Área Metropolitana do 

Porto
Espinho

POCH-01-5571-FSE-001858
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE SEVER 

DO VOUGA
Cursos Profissionais 26/06/2018 01/09/2017 31/08/2018 32 029,36 FSE 27 224,96

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Região de Aveiro Sever do Vouga

POCH-01-5571-FSE-001859
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS COELHO E 

CASTRO, SANTA MARIA DA FEIRA
Cursos Profissionais 09/07/2018 13/09/2017 31/08/2018 63 565,71 FSE 54 030,85

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal
Área Metropolitana do 

Porto
Santa Maria da Feira

POCH-01-5571-FSE-001860
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE 

ARGANIL
Cursos Profissionais 29/06/2018 13/09/2017 31/07/2018 79 349,95 FSE 67 447,46

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Região de Coimbra Arganil

POCH-01-5571-FSE-001861
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS PADRE 

JOSÉ AUGUSTO DA FONSECA, AGUIAR 

DA BEIRA

Cursos Profissionais 26/06/2018 15/09/2017 31/08/2018 50 246,73 FSE 42 709,72

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Viseu Dão Lafões Aguiar da Beira

POCH-01-5571-FSE-001862
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DA 

BATALHA
Cursos Profissionais 04/07/2018 13/09/2017 31/08/2018 85 735,67 FSE 72 875,32

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Região de Leiria Batalha

POCH-01-5571-FSE-001863
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS D. DINIS, 

SANTO TIRSO
Cursos Profissionais 29/06/2018 14/09/2017 31/08/2018 81 364,75 FSE 69 160,04

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal
Área Metropolitana do 

Porto
Santo Tirso

POCH-01-5571-FSE-001864
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE 

ESGUEIRA
Cursos Profissionais 29/06/2018 12/09/2017 31/08/2018 137 512,41 FSE 116 885,55

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Região de Aveiro Aveiro

POCH-01-5571-FSE-001865
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

ESCOLA SECUNDÁRIA AFONSO LOPES 

VIEIRA, LEIRIA
Cursos Profissionais 04/07/2018 13/09/2017 31/08/2018 72 335,17 FSE 61 484,89

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Região de Leiria Leiria

POCH-01-5571-FSE-001866
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

ESCOLA SECUNDARIA DE EÇA DE 

QUEIROS POVOA DE VARZIM
Cursos Profissionais 30/08/2019 13/09/2017 31/08/2018 24 062,38 FSE 20 453,02

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal
Área Metropolitana do 

Porto
Póvoa de Varzim

POCH-01-5571-FSE-001867
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DO 

CONCELHO DE FERREIRA DO ZÊZERE
Cursos Profissionais 02/07/2019 01/09/2017 31/08/2018 38 061,48 FSE 32 352,26

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Médio Tejo Ferreira do Zêzere



                    Programa Operacional Capital Humano (PO CH)

                    Lista de Projetos Aprovados | Reportada a 31/03/2020

Código da Operação | Operation Code
Programa Operacional | 

Operational Programme
Eixo Prioritário do PO | OP Priority Axis

Nome do Beneficiário | Beneficiary 

Name

Nome da Operação | Operation 

Name

Data de Aprovação / 

Approval Date

Data de Início 

Aprovada / Start up 

Date

Data de Fim 

Aprovada / End of 

Operation Date

Despesas Elegíveis Totais 

Atribuídas à Operação | 

Total Eligible Expenditure 

Allocated to the 

Operation

FEEI | ESI 

Fund

Fundo Total Aprovado | 

Total Aproved Fund
Objetivo Temático | Thematic Objective

% 

cofinanciamento | 

% EU funding

Prioridade de Investimento | Investment Priority País | Country NUTS II | NUTS 2 NUTS III | NUTS 3

POCH-01-5571-FSE-001868
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE SANTA 

MARIA MAIOR, VIANA DO CASTELO
Cursos Profissionais 04/07/2018 11/09/2017 14/07/2018 41 600,00 FSE 35 360,00

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Alto Minho Viana do Castelo

POCH-01-5571-FSE-001869
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE VILELA Cursos Profissionais 11/07/2018 01/09/2017 31/08/2018 96 832,58 FSE 82 307,69

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal
Área Metropolitana do 

Porto
Paredes

POCH-01-5571-FSE-001870
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

ESCOLA SECUNDARIA DE FRANCISCO 

RODRIGUES LOBO
Cursos Profissionais 04/07/2018 12/09/2017 31/08/2018 157 668,54 FSE 134 018,26

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Região de Leiria Leiria

POCH-01-5571-FSE-001871
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS MARINHA 

GRANDE NASCENTE
Cursos Profissionais 27/06/2018 12/09/2017 31/08/2018 127 004,04 FSE 107 953,43

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Região de Leiria Marinha Grande

POCH-01-5571-FSE-001872
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE SANTA 

COMBA DÃO
Cursos Profissionais 09/07/2018 12/09/2017 31/08/2018 62 608,83 FSE 53 217,51

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Viseu Dão Lafões Santa Comba Dão

POCH-01-5571-FSE-001873
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS VERDE 

HORIZONTE
Cursos Profissionais 04/07/2018 12/09/2017 31/08/2018 64 728,98 FSE 55 019,63

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Médio Tejo Mação

POCH-01-5571-FSE-001874
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE JOSÉ 

RELVAS
Cursos Profissionais 09/07/2018 13/09/2017 31/08/2018 52 160,12 FSE 44 336,10

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Lezíria do Tejo Alpiarça

POCH-01-5571-FSE-001875
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS EMÍDIO 

GARCIA, BRAGANÇA
Cursos Profissionais 27/06/2018 13/09/2017 31/08/2018 55 689,04 FSE 47 335,68

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal
Terras de Trás-os-

Montes
Bragança

POCH-01-5571-FSE-001876
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS SOARES 

BASTO
Cursos Profissionais 30/01/2019 13/09/2017 31/08/2018 254 326,23 FSE 216 177,30

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal
Área Metropolitana do 

Porto
Oliveira de Azeméis

POCH-01-5571-FSE-001877
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS Nº 2 DE 

BEJA
Cursos Profissionais 29/06/2018 13/09/2017 31/08/2018 80 491,15 FSE 68 417,48

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Baixo Alentejo Beja

POCH-01-5571-FSE-001878
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS CIDADE 

DO ENTRONCAMENTO
Cursos Profissionais 29/06/2018 11/09/2017 31/08/2018 139 005,64 FSE 118 154,79

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Médio Tejo Entroncamento

POCH-01-5571-FSE-001879
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE OVAR 

SUL
Cursos Profissionais 04/07/2018 12/09/2017 31/08/2018 59 588,25 FSE 50 650,01

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Região de Aveiro Ovar

POCH-01-5571-FSE-001880
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE 

VALPAÇOS
Cursos Profissionais 09/07/2018 13/09/2017 31/08/2018 33 253,11 FSE 28 265,14

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Alto Tâmega Valpaços

POCH-01-5571-FSE-001881
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS FERNÃO 

DO PÓ
Cursos Profissionais 04/07/2018 13/09/2017 31/08/2018 114 140,12 FSE 97 019,10

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Oeste Bombarral

POCH-01-5571-FSE-001882
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS SEVERIM 

DE FARIA, ÉVORA
Cursos Profissionais 11/07/2018 13/09/2017 31/08/2018 64 231,49 FSE 54 596,77

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Alentejo Central Évora

POCH-01-5571-FSE-001883
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE 

FONTES PEREIRA DE MELO
Cursos Profissionais 26/06/2018 13/09/2017 31/08/2018 217 208,92 FSE 184 627,58

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal
Área Metropolitana do 

Porto
Porto

POCH-01-5571-FSE-001884
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

ESCOLA SECUNDÁRIA COM 3º CICLO DO 

ENSINO BÁSICO JOSÉ RÉGIO, VILA DO 

CONDE

Cursos Profissionais 04/07/2018 13/09/2017 31/08/2018 159 643,17 FSE 135 696,69

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal
Área Metropolitana do 

Porto
Vila do Conde

POCH-01-5571-FSE-001885
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DA MAIA Cursos Profissionais 29/06/2018 01/09/2017 31/08/2018 132 318,26 FSE 112 470,52

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal
Área Metropolitana do 

Porto
Maia

POCH-01-5571-FSE-001886
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

ESCOLA SECUNDÁRIA DO PROFESSOR 

DOUTOR FLÁVIO F. PINTO RESENDE, 

CINFÃES

Cursos Profissionais 09/07/2018 13/09/2017 31/08/2018 168 085,49 FSE 142 872,67

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Tâmega e Sousa Cinfães

POCH-01-5571-FSE-001887
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DA SERTÃ Cursos Profissionais 04/07/2018 12/09/2017 31/08/2018 75 485,98 FSE 64 163,08

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Médio Tejo Sertã

POCH-01-5571-FSE-001888
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DA 

SENHORA DA HORA, MATOSINHOS
Cursos Profissionais 04/07/2018 13/09/2017 31/08/2018 41 022,04 FSE 34 868,73

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal
Área Metropolitana do 

Porto
Matosinhos

POCH-01-5571-FSE-001889
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

ESCOLA SECUNDÁRIA DR. JOAQUIM DE 

CARVALHO, FIGUEIRA DA FOZ
Cursos Profissionais 29/06/2018 13/09/2017 31/08/2018 43 344,80 FSE 36 843,08

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Região de Coimbra Figueira da Foz
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POCH-01-5571-FSE-001890
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS OURÉM Cursos Profissionais 11/07/2018 01/09/2017 31/08/2018 77 713,25 FSE 66 056,26

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Médio Tejo Ourém

POCH-01-5571-FSE-001891
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE SEIA Cursos Profissionais 04/07/2018 11/09/2017 31/08/2018 81 591,98 FSE 69 353,18

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Beiras e Serra da Estrela Seia

POCH-01-5571-FSE-001892
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS 

DE PINHEIRO
Cursos Profissionais 29/06/2018 13/09/2017 31/08/2018 100 318,69 FSE 85 270,89

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Tâmega e Sousa Penafiel

POCH-01-5571-FSE-001893
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS CAROLINA 

MICHAELIS, CEDOFEITA, PORTO
Cursos Profissionais 27/06/2018 13/09/2017 31/08/2018 97 579,36 FSE 82 942,46

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal
Área Metropolitana do 

Porto
Porto

POCH-01-5571-FSE-001894
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS PADRE 

ANTÓNIO DE ANDRADE
Cursos Profissionais 29/06/2018 14/09/2017 31/08/2018 50 180,95 FSE 42 653,81

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Beira Baixa Oleiros

POCH-01-5571-FSE-001895
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE 

ANADIA
Cursos Profissionais 29/06/2018 13/09/2017 31/08/2018 49 969,88 FSE 42 474,40

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Região de Aveiro Anadia

POCH-01-5571-FSE-001896
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE 

OLIVEIRA DO BAIRRO
Cursos Profissionais 27/06/2018 13/09/2017 31/08/2018 49 942,81 FSE 42 451,39

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Região de Aveiro Oliveira do Bairro

POCH-01-5571-FSE-001897
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE 

AVEIRO
Cursos Profissionais 29/06/2018 13/09/2017 31/08/2018 49 999,00 FSE 42 499,15

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Região de Aveiro Aveiro

POCH-01-5571-FSE-001898
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DA 

GAFANHA DA NAZARÉ
Cursos Profissionais 29/06/2018 13/09/2017 31/08/2018 47 104,50 FSE 40 038,83

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Região de Aveiro Ílhavo

POCH-01-5571-FSE-001899
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE 

ÍLHAVO
Cursos Profissionais 29/06/2018 13/09/2017 31/08/2018 42 661,90 FSE 36 262,62

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Região de Aveiro Ílhavo

POCH-01-5571-FSE-001900
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS 

LEONARDO COIMBRA FILHO
Cursos Profissionais 26/06/2018 13/09/2017 31/08/2018 66 851,84 FSE 56 824,06

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal
Área Metropolitana do 

Porto
Porto

POCH-01-5571-FSE-001901
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS ANDRÉ DE 

GOUVEIA, ÉVORA
Cursos Profissionais 26/06/2018 13/09/2017 31/08/2018 207 899,51 FSE 176 714,58

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Alentejo Central Évora

POCH-01-5571-FSE-001902
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS Nº 1 DE 

ABRANTES
Cursos Profissionais 04/07/2018 13/09/2017 31/08/2018 105 092,65 FSE 89 328,75

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Médio Tejo Abrantes

POCH-01-5571-FSE-001903
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO ESCOLAS D. AFONSO 

SANCHES, VILA DO CONDE
Cursos Profissionais 29/06/2018 11/09/2017 31/08/2018 321 185,75 FSE 273 007,89

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal
Área Metropolitana do 

Porto
Vila do Conde

POCH-01-5571-FSE-001904
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO VERTICAL DE MONDIM 

DE BASTO
Cursos Profissionais 27/06/2018 13/09/2017 31/08/2018 93 994,93 FSE 79 895,69

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Ave Mondim de Basto

POCH-01-5571-FSE-001905
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE 

CELORICO DE BASTO
Cursos Profissionais 29/06/2018 14/09/2017 31/08/2018 48 276,40 FSE 41 034,94

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Tâmega e Sousa Celorico de Basto

POCH-01-5571-FSE-001906
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE 

CABECEIRAS DE BASTO
Cursos Profissionais 29/06/2018 13/09/2017 31/08/2018 71 349,05 FSE 60 646,69

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Ave Cabeceiras de Basto

POCH-01-5571-FSE-001907
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

ESCOLA SECUNDÁRIA DE FELGUEIRAS Cursos Profissionais 29/06/2018 13/09/2017 31/08/2018 386 779,40 FSE 328 762,49

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Tâmega e Sousa Felgueiras

POCH-01-5571-FSE-001908
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS SÃO 

MARTINHO DO PORTO
Cursos Profissionais 27/06/2018 13/09/2017 31/08/2018 37 437,08 FSE 31 821,52

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Oeste Alcobaça

POCH-01-5571-FSE-001909
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS AMATO 

LUSITANO
Cursos Profissionais 09/07/2018 13/09/2017 31/08/2018 70 677,18 FSE 60 075,60

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Beira Baixa Castelo Branco

POCH-01-5571-FSE-001910
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DA GUIA Cursos Profissionais 28/10/2019 13/09/2017 31/08/2018 35 799,91 FSE 30 429,92

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Região de Leiria Pombal

POCH-01-5571-FSE-001911
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS RAFAEL 

BORDALO PINHEIRO
Cursos Profissionais 27/06/2018 12/09/2017 31/08/2018 458 452,31 FSE 389 684,46

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Oeste Caldas da Rainha
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POCH-01-5571-FSE-001912
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS FREI 

HEITOR PINTO
Cursos Profissionais 26/06/2018 01/09/2017 31/08/2018 49 624,77 FSE 42 181,05

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Beiras e Serra da Estrela Covilhã

POCH-01-5571-FSE-001913
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DR. 

GINESTAL MACHADO
Cursos Profissionais 29/06/2018 18/09/2017 31/08/2018 151 993,54 FSE 129 194,51

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Lezíria do Tejo Santarém

POCH-01-5571-FSE-001914
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE 

VALDEVEZ
Cursos Profissionais 04/07/2018 13/09/2017 31/08/2018 181 593,57 FSE 154 354,53

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Alto Minho Arcos de Valdevez

POCH-01-5571-FSE-001915
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS 

TEMPLÁRIOS
Cursos Profissionais 04/07/2018 01/09/2017 31/08/2018 242 528,32 FSE 206 149,07

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Médio Tejo Tomar

POCH-01-5571-FSE-001916
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE CISTER Cursos Profissionais 10/08/2018 13/09/2017 31/08/2018 122 382,28 FSE 104 024,94

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Oeste Alcobaça

POCH-01-5571-FSE-001917
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

ESCOLA SECUNDÁRIA COM 3º CICLO DO 

ENSINO BÁSICO MARTINS SARMENTO, 

GUIMARÃES

Cursos Profissionais 04/07/2018 08/09/2017 31/08/2018 244 937,58 FSE 208 196,94

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Ave Guimarães

POCH-01-5571-FSE-001918
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS 

ALEXANDRE HERCULANO, PORTO
Cursos Profissionais 11/07/2018 13/09/2017 31/08/2018 43 345,49 FSE 36 843,67

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal
Área Metropolitana do 

Porto
Porto

POCH-01-5571-FSE-001919
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE 

GOLEGÃ AZINHAGA E POMBALINHO
Cursos Profissionais 29/06/2018 11/09/2017 31/08/2018 50 793,07 FSE 43 174,11

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Lezíria do Tejo Golegã

POCH-01-5571-FSE-001920
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS FIGUEIRA 

MAR
Cursos Profissionais 04/07/2018 13/09/2017 31/08/2018 228 216,13 FSE 193 983,71

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Região de Coimbra Figueira da Foz

POCH-01-5571-FSE-001921
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO VERTICAL DE 

REDONDO
Cursos Profissionais 04/07/2018 14/09/2017 31/08/2018 50 459,29 FSE 42 890,40

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Alentejo Central Redondo

POCH-01-5571-FSE-001922
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS MARINHA 

GRANDE POENTE
Cursos Profissionais 27/06/2018 13/09/2017 31/08/2018 92 815,06 FSE 78 892,80

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Região de Leiria Marinha Grande

POCH-01-5571-FSE-001923
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DR. 

ANTÓNIO GRANJO, CHAVES
Cursos Profissionais 03/10/2019 14/09/2017 31/08/2018 22 161,23 FSE 18 837,05

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Alto Tâmega Chaves

POCH-01-5571-FSE-001924
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS Nº 1 DE 

SANTIAGO DO CACÉM
Cursos Profissionais 11/07/2018 11/09/2017 31/08/2018 50 510,94 FSE 42 934,30

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Alentejo Litoral Santiago do Cacém

POCH-01-5571-FSE-001925
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DANIEL 

FARIA, BALTAR, PAREDES
Cursos Profissionais 09/07/2018 12/09/2017 31/08/2018 55 289,30 FSE 46 995,91

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal
Área Metropolitana do 

Porto
Paredes

POCH-01-5571-FSE-001926
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS 

FRANCISCO DE HOLANDA
Cursos Profissionais 29/06/2018 13/09/2017 31/08/2018 136 864,82 FSE 116 335,10

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Ave Guimarães

POCH-01-5571-FSE-001927
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE 

VALBOM
Cursos Profissionais 04/07/2018 15/08/2017 31/12/2018 31 523,70 FSE 26 795,15

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal
Área Metropolitana do 

Porto
Gondomar

POCH-01-5571-FSE-001928
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS RAUL 

PROENÇA
Cursos Profissionais 11/07/2018 01/09/2017 31/08/2018 61 139,05 FSE 51 968,19

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Oeste Caldas da Rainha

POCH-01-5571-FSE-001929
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

ESCOLA SECUNDÁRIA JOÃO 

GONÇALVES ZARCO, MATOSINHOS
Cursos Profissionais 04/07/2018 13/09/2017 31/08/2018 76 004,67 FSE 64 603,97

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal
Área Metropolitana do 

Porto
Matosinhos

POCH-01-5571-FSE-001930
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DA 

CHAMUSCA
Cursos Profissionais 04/07/2018 13/09/2017 31/08/2018 61 811,46 FSE 52 539,74

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Lezíria do Tejo Chamusca

POCH-01-5571-FSE-001931
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS D. 

AFONSO HENRIQUES, AVES, SANTO 

TIRSO

Cursos Profissionais 29/06/2018 12/09/2017 31/08/2018 61 871,83 FSE 52 591,06

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal
Área Metropolitana do 

Porto
Santo Tirso

POCH-01-5571-FSE-001932
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE 

ALMEIDA
Cursos Profissionais 11/07/2018 13/09/2017 31/07/2018 21 376,63 FSE 18 170,14

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Beiras e Serra da Estrela Almeida

POCH-01-5571-FSE-001933
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

ESCOLA SECUNDARIA DE PAREDES Cursos Profissionais 11/07/2018 01/09/2017 31/08/2018 17 272,50 FSE 14 681,63

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal
Área Metropolitana do 

Porto
Paredes
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POCH-01-5571-FSE-001934
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

ESCOLA SECUNDÁRIA DR. JOAQUIM 

GOMES FERREIRA ALVES
Cursos Profissionais 29/06/2018 14/09/2017 09/07/2018 92 558,69 FSE 78 674,89

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal
Área Metropolitana do 

Porto
Vila Nova de Gaia

POCH-01-5571-FSE-001935
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE MIRA Cursos Profissionais 27/06/2018 13/09/2017 31/08/2018 50 600,23 FSE 43 010,20

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Região de Coimbra Mira

POCH-01-5571-FSE-001936
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS CAMPO 

ABERTO, BEIRIZ
Cursos Profissionais 11/07/2018 01/09/2017 31/08/2018 69 429,14 FSE 59 014,77

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal
Área Metropolitana do 

Porto
Póvoa de Varzim

POCH-01-5571-FSE-001937
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE 

ERMESINDE, VALONGO
Cursos Profissionais 02/07/2019 13/09/2017 31/08/2018 49 250,10 FSE 41 862,59

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal
Área Metropolitana do 

Porto
Valongo

POCH-01-5571-FSE-001938
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS 

HENRIQUE SOMMER, MACEIRA, LEIIA
Cursos Profissionais 16/10/2019 13/09/2017 31/08/2018 49 714,81 FSE 42 257,59

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Região de Leiria Leiria

POCH-01-5571-FSE-001939
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS JOSÉ 

ESTEVÃO
Cursos Profissionais 04/07/2018 13/09/2017 31/08/2018 120 785,78 FSE 102 667,91

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Região de Aveiro Aveiro

POCH-01-5571-FSE-001940
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE GAIA 

NASCENTE, VILA NOVA DE GAIA
Cursos Profissionais 29/06/2018 13/09/2017 18/07/2018 98 750,14 FSE 83 937,62

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal
Área Metropolitana do 

Porto
Vila Nova de Gaia

POCH-01-5571-FSE-001941
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE 

VALONGO
Cursos Profissionais 27/06/2018 13/09/2017 31/08/2018 186 117,91 FSE 158 200,22

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal
Área Metropolitana do 

Porto
Valongo

POCH-01-5571-FSE-001942
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

ESCOLA SECUNDÁRIA DR.AUGUSTO 

CÉSAR DA SILVA FERREIRA, RIO MAIOR
Cursos Profissionais 11/07/2018 13/09/2017 31/08/2018 66 906,48 FSE 56 870,51

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Lezíria do Tejo Rio Maior

POCH-01-5571-FSE-001943
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE 

FREAMUNDE
Cursos Profissionais 27/06/2018 01/09/2017 31/08/2018 72 162,51 FSE 61 338,13

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Tâmega e Sousa Paços de Ferreira

POCH-01-5571-FSE-001944
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

ESCOLA SECUNDÁRIA DE INÊS DE 

CASTRO
Cursos Profissionais 09/07/2018 08/09/2017 31/08/2018 137 667,55 FSE 117 017,42

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal
Área Metropolitana do 

Porto
Vila Nova de Gaia

POCH-01-5571-FSE-001945
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS Nº 1 DE 

GONDOMAR
Cursos Profissionais 29/06/2018 14/09/2017 31/08/2018 425 105,75 FSE 361 339,89

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal
Área Metropolitana do 

Porto
Gondomar

POCH-01-5571-FSE-001946
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS COIMBRA 

OESTE
Cursos Profissionais 11/07/2018 13/09/2017 31/07/2018 164 116,86 FSE 139 499,33

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Região de Coimbra Coimbra

POCH-01-5571-FSE-001947
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

ESCOLA SECUNDARIA DE D.DINIS Cursos Profissionais 11/07/2018 13/09/2017 31/08/2018 95 200,87 FSE 80 920,74

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Região de Coimbra Coimbra

POCH-01-5571-FSE-001948
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DO 

CONCELHO DE VIANA DO ALENTEJO
Cursos Profissionais 04/07/2018 15/09/2017 31/08/2018 68 024,42 FSE 57 820,76

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Alentejo Central Viana do Alentejo

POCH-01-5571-FSE-001949
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS LOUSADA 

OESTE
Cursos Profissionais 27/06/2018 14/09/2017 31/08/2018 56 580,71 FSE 48 093,60

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Tâmega e Sousa Lousada

POCH-01-5571-FSE-001950
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE BÚZIO Cursos Profissionais 04/07/2018 13/09/2017 31/08/2018 93 860,01 FSE 79 781,01

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal
Área Metropolitana do 

Porto
Vale de Cambra

POCH-01-5571-FSE-001951
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE 

ALMEIRIM
Cursos Profissionais 16/07/2018 14/09/2017 31/08/2018 187 896,35 FSE 159 711,90

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Lezíria do Tejo Almeirim

POCH-01-5571-FSE-001952
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DO CERCO 

DO PORTO, PORTO
Cursos Profissionais 27/06/2018 13/09/2017 31/08/2018 100 618,96 FSE 85 526,12

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal
Área Metropolitana do 

Porto
Porto

POCH-01-5571-FSE-001953
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO VERTICAL DE PORTEL Cursos Profissionais 11/07/2018 13/09/2017 31/08/2018 55 210,63 FSE 46 929,04

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Alentejo Central Portel

POCH-01-5571-FSE-001954
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS JOÃO DA 

SILVA CORREIA
Cursos Profissionais 11/07/2018 13/09/2017 31/08/2018 149 908,40 FSE 127 422,14

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal
Área Metropolitana do 

Porto
São João da Madeira

POCH-01-5571-FSE-001955
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE RIO 

TINTO Nº 3
Cursos Profissionais 29/08/2019 11/09/2017 31/08/2018 70 971,62 FSE 60 325,88

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal
Área Metropolitana do 

Porto
Gondomar
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POCH-01-5571-FSE-001956
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS D. 

SANCHO I, VILA NOVA DE FAMALICÃO
Cursos Profissionais 04/07/2018 01/09/2017 31/08/2018 195 058,15 FSE 165 799,43

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Ave Vila Nova de Famalicão

POCH-01-5571-FSE-001957
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DR. 

BENTO DA CRUZ, MONTALEGRE
Cursos Profissionais 11/07/2018 13/09/2017 31/08/2018 66 450,08 FSE 56 482,57

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Alto Tâmega Montalegre

POCH-01-5571-FSE-001958
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE 

ESMORIZ, OVAR NORTE
Cursos Profissionais 04/07/2018 12/09/2017 31/07/2018 77 523,84 FSE 65 895,26

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Região de Aveiro Ovar

POCH-01-5571-FSE-001959
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS 

ARQUEÓLOGO MÁRIO CARDOSO
Cursos Profissionais 09/07/2018 14/09/2017 31/08/2018 51 702,21 FSE 43 946,88

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Ave Guimarães

POCH-01-5571-FSE-001960
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE SANTO 

ANDRÉ, SANTIAGO DO CACÉM
Cursos Profissionais 09/07/2018 15/09/2017 31/08/2018 50 646,94 FSE 43 049,90

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Alentejo Litoral Santiago do Cacém

POCH-01-5571-FSE-001961
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

ESCOLA SECUNDÁRIA COM 3º CICLO DO 

ENSINO BÁSICO QUINTA DAS 

PALMEIRAS, COVILHÃ

Cursos Profissionais 11/07/2018 13/09/2017 30/08/2018 97 203,96 FSE 82 623,37

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Beiras e Serra da Estrela Covilhã

POCH-01-5571-FSE-001962
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DOUTOR 

JÚLIO MARTINS
Cursos Profissionais 23/07/2019 13/09/2017 31/08/2018 49 394,25 FSE 41 985,11

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Alto Tâmega Chaves

POCH-01-5571-FSE-001963
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS 

DO CONCELHO DE ALFÂNDEGA DA FÉ
Cursos Profissionais 11/07/2018 13/09/2017 31/08/2018 49 335,65 FSE 41 935,30

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal
Terras de Trás-os-

Montes
Alfândega da Fé

POCH-01-5571-FSE-001964
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

ESCOLA SECUNDÁRIA DE ROCHA 

PEIXOTO
Cursos Profissionais 09/07/2018 01/09/2017 31/08/2018 149 005,20 FSE 126 654,42

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal
Área Metropolitana do 

Porto
Póvoa de Varzim

POCH-01-5571-FSE-001965
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE 

CARVALHOS, VILA NOVA DE GAIA
Cursos Profissionais 04/07/2018 13/09/2017 31/08/2018 97 977,88 FSE 83 281,20

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal
Área Metropolitana do 

Porto
Vila Nova de Gaia

POCH-01-5571-FSE-001966
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE 

TONDELA TOMAZ RIBEIRO
Cursos Profissionais 29/06/2018 13/09/2017 31/08/2018 104 111,27 FSE 88 494,58

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Viseu Dão Lafões Tondela

POCH-01-5571-FSE-001967
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS ANTÓNIO 

SÉRGIO
Cursos Profissionais 11/07/2018 12/09/2017 31/08/2018 105 341,80 FSE 89 540,53

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal
Área Metropolitana do 

Porto
Vila Nova de Gaia

POCH-01-5571-FSE-001968
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE 

PADRÃO DA LÉGUA
Cursos Profissionais 04/07/2018 13/09/2017 31/07/2018 14 993,36 FSE 12 744,36

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal
Área Metropolitana do 

Porto
Matosinhos

POCH-01-5571-FSE-001969
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

ESCOLA DAS VIRTUDES - COOPERATIVA 

DE ENSINO POLIVALENTE E ARTÍSTICO 

CRL

Cursos Profissionais 07/12/2018 13/09/2018 31/08/2020 1 505 491,13 FSE 1 279 667,46

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal
Área Metropolitana do 

Porto
Porto

POCH-01-5571-FSE-001970
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

PROFIVAL - ENSINO E FORMAÇÃO 

PROFISSIONAL LDA
Cursos Profissionais 10/12/2018 01/09/2018 31/08/2020 653 126,57 FSE 555 157,58

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal
Área Metropolitana do 

Porto
Valongo

POCH-01-5571-FSE-001971
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

ESCOLA EVARISTO NOGUEIRA LDA Cursos Profissionais 07/12/2018 17/09/2018 31/08/2020 252 266,86 FSE 214 426,83

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Beiras e Serra da Estrela Seia

POCH-01-5571-FSE-001972
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

EBA - FORMAÇÃO PROFISSIONAL, 

LIMITADA
Cursos Profissionais 07/12/2018 17/09/2018 31/08/2020 877 842,31 FSE 746 165,96

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Região de Coimbra Penacova

POCH-01-5571-FSE-001973
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

ESCOLA PROFISSIONAL D. MARIANA 

SEIXAS, LDA
Cursos Profissionais 10/12/2018 03/09/2018 31/08/2020 1 757 278,97 FSE 1 493 687,12

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Viseu Dão Lafões Castro Daire

POCH-01-5571-FSE-001974
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

E. T. P. M. M. - ESCOLA TÉCNICA E 

PROFISSIONAL MARQUÊS DE 

MARIALVA, S.A.

Cursos Profissionais 10/12/2018 10/09/2018 31/08/2020 981 687,86 FSE 834 434,68

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Região de Coimbra Cantanhede

POCH-01-5571-FSE-001975
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

COLÉGIO DR. LUÍS PEREIRA DA COSTA 

S.A.
Cursos Profissionais 10/01/2020 17/09/2018 31/08/2020 467 024,55 FSE 396 970,87

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Região de Leiria Leiria

POCH-01-5571-FSE-001976
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

ASSOCIAÇÃO PARA A ESCOLA 

PROFISSIONAL DE ARTES DA BEIRA 

INTERIOR

Cursos Profissionais 07/12/2018 17/09/2018 31/08/2020 932 800,47 FSE 792 880,40

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Beiras e Serra da Estrela Covilhã

POCH-01-5571-FSE-001977
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

COLÉGIO RAINHA D. LEONOR S.A. Cursos Profissionais 07/12/2018 17/09/2018 31/08/2020 501 672,65 FSE 426 421,75

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Oeste Caldas da Rainha
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POCH-01-5571-FSE-001978
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

ETPR - ESCOLA TÉCNICA E 

PROFISSIONAL DO RIBATEJO, S.A.
Cursos Profissionais 11/12/2018 03/09/2018 31/08/2020 1 440 199,93 FSE 1 224 169,94

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Lezíria do Tejo Santarém

POCH-01-5571-FSE-001979
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

ENSIGUARDA - ESCOLA PROFISSIONAL 

LDA
Cursos Profissionais 10/12/2018 10/09/2018 31/08/2020 1 448 677,93 FSE 1 231 376,24

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Beiras e Serra da Estrela Guarda

POCH-01-5571-FSE-001980
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

RAQUEL RODRIGUEZ LORENZO, 

UNIPESSOAL LDA
Cursos Profissionais 07/12/2018 14/09/2018 31/08/2020 716 348,80 FSE 608 896,48

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Cávado Braga

POCH-01-5571-FSE-001981
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

APEPO - ASSOCIAÇÃO PARA O ENSINO 

PROFISSIONAL DO OESTE
Cursos Profissionais 10/12/2018 01/09/2018 31/08/2020 1 179 695,24 FSE 1 002 740,95

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Oeste Caldas da Rainha

POCH-01-5571-FSE-001982
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

CASA DO POVO DE SANTA MARIA DE 

LAMAS
Cursos Profissionais 13/12/2018 17/09/2018 31/08/2020 766 126,03 FSE 651 207,13

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal
Área Metropolitana do 

Porto
Santa Maria da Feira

POCH-01-5571-FSE-001983
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

INSTITUTO VAZ SERRA,SOCIEDADE DE 

ENSINO,CULTURA E RECREIO S.A.
Cursos Profissionais 07/12/2018 17/09/2018 31/08/2020 260 447,53 FSE 221 380,40

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Médio Tejo Sertã

POCH-01-5571-FSE-001984
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

INSTITUTO D. JOÃO V, S.A. Cursos Profissionais 07/12/2018 14/09/2018 31/08/2020 248 965,69 FSE 211 620,84

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Região de Leiria Pombal

POCH-01-5571-FSE-001985
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

CENTRO DE ESTUDOS DE FATIMA-CEF Cursos Profissionais 10/12/2018 12/09/2018 31/07/2020 426 923,12 FSE 362 884,65

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Médio Tejo Ourém

POCH-01-5571-FSE-001986
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

EPRALIMA - ESCOLA PROFISSIONAL DO 

ALTO LIMA - COOPERATIVA DE 

INTERESSE PÚBLICO E 

RESPONSABILIDADE, LIMITADA

Cursos Profissionais 11/12/2018 03/09/2018 31/08/2020 1 481 911,78 FSE 1 259 625,01

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Alto Minho Arcos de Valdevez

POCH-01-5571-FSE-001987
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

SODENFOR - SOCIEDADE DIFUSORA DE 

ENSINO DA FIGUEIRA DA FOZ, 

LIMITADA

Cursos Profissionais 07/12/2018 17/09/2018 31/08/2020 504 147,09 FSE 428 525,03

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Região de Coimbra Figueira da Foz

POCH-01-5571-FSE-001988
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

ASSOCIAÇÃO PARA A FORMAÇÃO 

TECNOLOGICA NO LITORAL 

ALENTEJANO

Cursos Profissionais 10/12/2018 01/09/2018 31/08/2020 906 741,01 FSE 770 729,86

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Alentejo Litoral Sines

POCH-01-5571-FSE-001989
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

EXTERNATO DOM FUAS ROUPINHO LDA Cursos Profissionais 07/12/2018 14/09/2018 31/08/2020 468 375,53 FSE 398 119,20

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Oeste Nazaré

POCH-01-5571-FSE-001990
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

INSTITUTO EDUCATIVO DO JUNCAL, 

S.A.
Cursos Profissionais 07/12/2018 12/09/2018 31/08/2020 1 289 144,03 FSE 1 095 772,43

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Região de Leiria Porto de Mós

POCH-01-5571-FSE-001991
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

SOENPROL - SOCIEDADE DE ENSINO 

PROFISSIONAL LDA
Cursos Profissionais 08/04/2019 17/09/2018 31/08/2020 477 636,04 FSE 405 990,63

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Região de Coimbra Figueira da Foz

POCH-01-5571-FSE-001992
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

ETEPA - ESCOLA TECNOLÓGICA E 

PROFISSIONAL ALBICASTRENSE, 

SOCIEDADE UNIPESSOAL LDA

Cursos Profissionais 07/12/2018 01/09/2018 31/08/2020 452 122,01 FSE 384 303,71

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Beira Baixa Castelo Branco

POCH-01-5571-FSE-001993
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE 

FAJÕES
Cursos Profissionais 19/07/2019 17/09/2018 31/07/2020 355 983,38 FSE 302 585,87

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal
Área Metropolitana do 

Porto
Oliveira de Azeméis

POCH-01-5571-FSE-001994
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

E. M. P. - ESCOLA DE MODA DO PORTO, 

LDA
Cursos Profissionais 07/12/2018 03/09/2018 31/08/2020 485 315,64 FSE 412 518,29

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal
Área Metropolitana do 

Porto
Porto

POCH-01-5571-FSE-001995
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

COOPETAPE - COOPERATIVA DE ENSINO 

CRL
Cursos Profissionais 14/01/2020 03/09/2018 31/08/2020 1 857 517,17 FSE 1 578 889,59

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Alto Minho Caminha

POCH-01-5571-FSE-001996
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

SEMINARIO LICEAL DE PENAFIRME Cursos Profissionais 07/12/2018 14/09/2018 31/08/2020 266 067,94 FSE 226 157,75

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Oeste Torres Vedras

POCH-01-5571-FSE-001997
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

ESCOLA PROFISSIONAL DE TONDELA 

(EPT) - COOPERATIVA DE INTERESSE 

PÚBLICO E RESPONSABILIDADE 

LIMITADA

Cursos Profissionais 07/12/2018 17/09/2018 31/08/2020 1 159 686,65 FSE 985 733,65

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Viseu Dão Lafões Tondela

POCH-01-5571-FSE-001998
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

EPRIN - ESCOLA PROFISSIONAL RAIANA, 

UNIPESSOAL LDA
Cursos Profissionais 28/01/2019 05/09/2018 31/08/2020 431 885,76 FSE 367 102,90

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Beira Baixa Idanha-a-Nova

POCH-01-5571-FSE-001999
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS ABEL 

SALAZAR, SÃO MAMEDE DE INFESTA
Cursos Profissionais 22/03/2019 14/09/2018 31/08/2020 277 328,16 FSE 235 728,94

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal
Área Metropolitana do 

Porto
Matosinhos
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POCH-01-5571-FSE-002000
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

SEMINFOR - ESCOLA PROFISSIONAL DE 

PENAFIRME, LIMITADA
Cursos Profissionais 07/12/2018 14/09/2018 31/08/2020 760 884,58 FSE 646 751,89

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Oeste Torres Vedras

POCH-01-5571-FSE-002001
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

BALLET TEATRO CONTEMPORÂNEO DO 

PORTO CRL
Cursos Profissionais 07/12/2018 12/09/2018 31/08/2020 670 066,16 FSE 569 556,24

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal
Área Metropolitana do 

Porto
Porto

POCH-01-5571-FSE-002003
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

LUSO-FORMATAR S.A. Cursos Profissionais 10/12/2018 18/09/2018 31/08/2020 727 309,30 FSE 618 212,91

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal
Área Metropolitana do 

Porto
Vila Nova de Gaia

POCH-01-5571-FSE-002004
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

NAZARÉ FORMA - ENSINO, FORMAÇAO 

E CERTIFICAÇAO PROFISSIONAL, LDA
Cursos Profissionais 07/12/2018 01/09/2018 31/08/2020 703 792,40 FSE 598 223,54

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Oeste Nazaré

POCH-01-5571-FSE-002005
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

COOPERATIVA DE ENSINO DE VILA 

NOVA FAMALICÃO, C.R.L.
Cursos Profissionais 07/12/2018 14/09/2018 31/08/2020 1 145 226,10 FSE 973 442,19

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Ave Vila Nova de Famalicão

POCH-01-5571-FSE-002006
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

FEDESPAB - ASSOCIAÇÃO DE ENSINO E 

DESENVOLVIMENTO DE PAÇOS DE 

BRANDÃO

Cursos Profissionais 07/12/2018 20/09/2018 31/08/2020 433 836,80 FSE 368 761,28

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal
Área Metropolitana do 

Porto
Santa Maria da Feira

POCH-01-5571-FSE-002007
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

TERCIFORMA-ESTUDOS DE COMERCIO 

E SERVIÇOS S.A.
Cursos Profissionais 07/12/2018 12/09/2018 31/08/2020 926 069,40 FSE 787 158,99

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal
Área Metropolitana do 

Porto
Porto

POCH-01-5571-FSE-002008
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

ASSOCIAÇÃO PROMOTORA DO ENSINO 

PROFISSIONAL DA BEIRA 

TRANSMONTANA - ESCOLA 

PROFISSIONAL DE TRANCOSO

Cursos Profissionais 07/12/2018 01/09/2018 31/08/2020 1 027 333,57 FSE 873 233,53

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Beiras e Serra da Estrela Trancoso

POCH-01-5571-FSE-002009
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

ASSOCIAÇÃO PARA O ENSINO BENTO 

DE JESUS CARAÇA
Cursos Profissionais 07/12/2018 12/09/2018 31/08/2020 1 687 015,35 FSE 1 433 963,05

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Baixo Alentejo Beja

POCH-01-5571-FSE-002010
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

EPAVE - ESCOLA PROFISSIONAL DO 

ALTO AVE, E.M.
Cursos Profissionais 07/12/2018 12/09/2018 31/08/2020 900 144,20 FSE 765 122,57

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Ave Póvoa de Lanhoso

POCH-01-5571-FSE-002011
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

IMULTIMÉDIA - ASSOCIAÇÃO 

PORTUENSE
Cursos Profissionais 07/12/2018 01/09/2018 31/08/2020 451 826,92 FSE 384 052,88

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal
Área Metropolitana do 

Porto
Porto

POCH-01-5571-FSE-002012
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

ESCOLA SECUNDÁRIA DE S. PEDRO DA 

COVA, GONDOMAR
Cursos Profissionais 19/07/2019 17/09/2018 31/08/2020 196 481,95 FSE 167 009,66

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal
Área Metropolitana do 

Porto
Gondomar

POCH-01-5571-FSE-002013
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

CENATEX III - ESCOLA PROFISSIONAL, 

UNIPESSOAL LDA
Cursos Profissionais 07/12/2018 13/09/2018 31/08/2020 504 997,13 FSE 429 247,56

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Ave Guimarães

POCH-01-5571-FSE-002014
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

ACADEMIA CONTEMPORÂNEA DO 

ESPECTÁCULO CRL
Cursos Profissionais 09/05/2019 01/09/2018 31/08/2020 1 029 893,25 FSE 875 409,26

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Ave Vila Nova de Famalicão

POCH-01-5571-FSE-002015
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

INFORPREPARAÇÃO - FORMAÇÃO 

PROFISSIONAL E CONSULTADORIA, LDA
Cursos Profissionais 07/12/2018 01/09/2018 31/08/2020 448 888,45 FSE 381 555,18

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Tâmega e Sousa Penafiel

POCH-01-5571-FSE-002016
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

ESCOLA PROFISSIONAL DE VITICULTURA 

E ENOLOGIA DA BEIRA LITORAL
Cursos Profissionais 07/12/2018 01/09/2018 31/08/2020 1 210 254,19 FSE 1 028 716,06

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Região de Aveiro Anadia

POCH-01-5571-FSE-002017
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AEVA - ASSOCIAÇÃO PARA A 

EDUCAÇÃO E VALORIZAÇÃO DA 

REGIÃO DE AVEIRO

Cursos Profissionais 01/07/2019 01/09/2018 31/08/2020 2 219 934,00 FSE 1 886 943,90

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Região de Aveiro Aveiro

POCH-01-5571-FSE-002018
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

FUNDAÇÃO ALENTEJO Cursos Profissionais 07/12/2018 01/09/2018 31/08/2020 1 675 605,44 FSE 1 424 264,62

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Alentejo Central Évora

POCH-01-5571-FSE-002019
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

FUNDAÇÃO ESCOLA PROFISSIONAL DE 

LEIRIA
Cursos Profissionais 07/12/2018 12/09/2018 31/08/2020 1 039 464,94 FSE 883 545,20

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Região de Leiria Leiria

POCH-01-5571-FSE-002020
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

ASSOCIAÇÃO PROMOTORA DE ENSINO 

PROFISSIONAL DA COVA DA BEIRA
Cursos Profissionais 07/12/2018 17/09/2018 31/08/2020 1 065 063,85 FSE 905 304,27

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Beiras e Serra da Estrela Fundão

POCH-01-5571-FSE-002021
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

COOPERATIVA DE ENSINO ESCOLA 

PROFISSIONAL DO CENTRO JUVENIL DE 

CAMPANHÃ CRL

Cursos Profissionais 10/12/2018 01/09/2018 31/08/2020 907 599,63 FSE 771 459,69

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal
Área Metropolitana do 

Porto
Porto

POCH-01-5571-FSE-002022
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

ESCOLA PROFISSIONAL DE 

DESENVOLVIMENTO RURAL DE SERPA
Cursos Profissionais 06/05/2019 17/09/2018 31/08/2020 674 673,91 FSE 573 472,82

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Baixo Alentejo Serpa
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POCH-01-5571-FSE-002023
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

ESCOLA PROFISSIONAL DA MEALHADA, 

E.M., UNIPESSOAL, LDA
Cursos Profissionais 07/12/2018 17/09/2018 31/08/2020 920 683,62 FSE 782 581,08

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Região de Coimbra Mealhada

POCH-01-5571-FSE-002024
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

ESCOLA SECUNDARIA DE PENICHE Cursos Profissionais 06/03/2019 03/09/2018 31/08/2020 82 600,90 FSE 70 210,77

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Oeste Peniche

POCH-01-5571-FSE-002025
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

INSTITUTO DE NOSSA SENHORA DE 

FÁTIMA
Cursos Profissionais 07/12/2018 01/09/2018 31/08/2020 182 369,61 FSE 155 014,17

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Alentejo Litoral Odemira

POCH-01-5571-FSE-002026
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS AFONSO 

DE ALBUQUERQUE, GUARDA
Cursos Profissionais 06/03/2019 17/09/2018 31/08/2020 259 409,97 FSE 220 498,47

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Beiras e Serra da Estrela Guarda

POCH-01-5571-FSE-002027
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE VALE 

DE OVIL
Cursos Profissionais 28/02/2020 03/09/2018 31/08/2020 473 765,01 FSE 402 700,26

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Tâmega e Sousa Baião

POCH-01-5571-FSE-002028
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

PETROENSINO - ENSINO E FORMAÇÃO 

PROFISSIONAL, LDA
Cursos Profissionais 04/03/2020 17/09/2018 31/08/2020 708 499,62 FSE 602 224,68

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Região de Leiria Pedrógão Grande

POCH-01-5571-FSE-002029
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

ESCOLA PROFISSIONAL DO VALE DO 

TEJO S.A.
Cursos Profissionais 07/12/2018 17/09/2018 31/08/2020 1 006 953,06 FSE 855 910,10

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Lezíria do Tejo Santarém

POCH-01-5571-FSE-002030
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

COLEGIO DE NOSSA SENHORA DA 

APRESENTAÇÃO
Cursos Profissionais 08/04/2019 17/09/2018 31/08/2020 268 385,86 FSE 228 127,98

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Região de Aveiro Vagos

POCH-01-5571-FSE-002031
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE 

CELORICO DA BEIRA
Cursos Profissionais 19/07/2019 17/09/2018 31/07/2020 77 590,26 FSE 65 951,72

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Beiras e Serra da Estrela Celorico da Beira

POCH-01-5571-FSE-002032
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

CENTRO DE PROMOÇÃO SOCIAL Cursos Profissionais 07/12/2018 17/09/2018 31/08/2020 778 405,23 FSE 661 644,45

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Viseu Dão Lafões São Pedro do Sul

POCH-01-5571-FSE-002033
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE 

CASTRO VERDE
Cursos Profissionais 19/07/2019 17/09/2018 31/08/2020 181 877,00 FSE 154 595,45

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Baixo Alentejo Castro Verde

POCH-01-5571-FSE-002034
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE 

ARRAIOLOS
Cursos Profissionais 25/07/2019 17/09/2018 31/08/2020 32 425,60 FSE 27 561,76

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Alentejo Central Arraiolos

POCH-01-5571-FSE-002035
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

EMEQUATRO - EDUCAÇÃO E SERVIÇOS 

LDA
Cursos Profissionais 07/12/2018 17/09/2018 31/08/2020 695 725,30 FSE 591 366,51

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Região de Coimbra Lousã

POCH-01-5571-FSE-002036
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE FAFE Cursos Profissionais 06/03/2019 17/09/2018 31/08/2020 363 708,08 FSE 309 151,87

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Ave Fafe

POCH-01-5571-FSE-002037
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DR.JOSÉ 

LEITE DE VASCONCELOS
Cursos Profissionais 19/07/2019 17/09/2018 31/08/2020 31 757,12 FSE 26 993,55

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Douro Tarouca

POCH-01-5571-FSE-002038
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

DIDÁXIS - COOPERATIVA DE ENSINO, 

CRL
Cursos Profissionais 13/01/2020 10/09/2018 31/08/2020 1 417 367,31 FSE 1 204 762,21

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Ave Vila Nova de Famalicão

POCH-01-5571-FSE-002039
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

DIDÁXIS - COOPERATIVA DE ENSINO, 

CRL
Cursos Profissionais 07/12/2018 10/09/2018 31/08/2020 235 740,48 FSE 200 379,41

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Ave Vila Nova de Famalicão

POCH-01-5571-FSE-002040
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE 

MONSERRATE, VIANA DO CASTELO
Cursos Profissionais 01/02/2019 14/09/2018 31/08/2020 1 201 803,74 FSE 1 021 533,18

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Alto Minho Viana do Castelo

POCH-01-5571-FSE-002041
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

CEPROF - CENTROS ESCOLARES DE 

ENSINO PROFISSIONAL LDA
Cursos Profissionais 07/12/2018 12/09/2018 31/08/2020 942 494,53 FSE 801 120,35

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal
Área Metropolitana do 

Porto
Espinho

POCH-01-5571-FSE-002042
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

ESCOLA SECUNDARIA DE AVELAR 

BROTERO
Cursos Profissionais 22/01/2020 03/09/2018 31/08/2020 1 169 318,76 FSE 993 920,95

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Região de Coimbra Coimbra

POCH-01-5571-FSE-002043
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS NUNO 

ÁLVARES
Cursos Profissionais 25/07/2019 14/09/2018 31/08/2020 66 604,92 FSE 56 614,18

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Beira Baixa Castelo Branco

POCH-01-5571-FSE-002044
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

FUNDAÇÃO SALESIANOS Cursos Profissionais 07/12/2018 01/09/2018 31/08/2020 317 162,11 FSE 269 587,79

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal
Área Metropolitana do 

Porto
Porto
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POCH-01-5571-FSE-002045
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

INSTITUTO DE EDUCAÇÃO E 

FORMAÇÃO DO SORRAIA, LDA
Cursos Profissionais 07/12/2018 17/09/2018 31/08/2020 1 401 915,95 FSE 1 191 628,56

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Lezíria do Tejo Salvaterra de Magos

POCH-01-5571-FSE-002046
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

E. P. C. - ESCOLA PROFISSIONAL DE 

CORUCHE LDA
Cursos Profissionais 07/12/2018 17/09/2018 31/08/2020 683 561,59 FSE 581 027,35

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Lezíria do Tejo Coruche

POCH-01-5571-FSE-002047
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

ENSIPROF - ENSINO E FORMAÇÃO 

PROFISSIONAL LDA
Cursos Profissionais 07/12/2018 03/09/2018 31/08/2020 3 904 762,58 FSE 3 319 048,19

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Cávado Barcelos

POCH-01-5571-FSE-002048
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

RUIZ,COSTA & FILHOS LDA Cursos Profissionais 07/12/2018 03/09/2018 31/08/2020 952 943,10 FSE 810 001,64

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal
Área Metropolitana do 

Porto
Matosinhos

POCH-01-5571-FSE-002049
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

E.P.R.M. - ESCOLA PROFISSIONAL DE 

RIO MAIOR, LDA, EM
Cursos Profissionais 07/12/2018 10/09/2018 31/08/2020 497 242,15 FSE 422 655,83

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Lezíria do Tejo Rio Maior

POCH-01-5571-FSE-002050
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

INSTITUTO INÁCIO DE LOYOLA Cursos Profissionais 17/07/2019 03/09/2018 31/08/2019 113 373,17 FSE 96 367,19

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Região de Coimbra Coimbra

POCH-01-5571-FSE-002051
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

NERVIR - ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL Cursos Profissionais 07/12/2018 17/09/2018 31/08/2020 453 942,45 FSE 385 851,08

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Douro Vila Real

POCH-01-5571-FSE-002052
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

PROFISOUSA - ASSOCIAÇÃO DE ENSINO 

PROFISSIONAL DO VALE DO SOUSA
Cursos Profissionais 07/12/2018 14/09/2018 31/08/2020 499 304,63 FSE 424 408,94

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Tâmega e Sousa Paços de Ferreira

POCH-01-5571-FSE-002053
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

ACADEMIA JOSE MOREIRA DA SILVA-

COOPERATIVA DE ESTUDOS DE 

ECONOMIA SOCIAL CRL

Cursos Profissionais 07/12/2018 07/09/2018 31/08/2020 970 441,41 FSE 824 875,20

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal
Área Metropolitana do 

Porto
Porto

POCH-01-5571-FSE-002054
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

D.E.F.P. - DESENVOLVIMENTO, ENSINO 

E FORMAÇÃO PROFISSIONAL LDA
Cursos Profissionais 18/12/2018 17/09/2018 31/08/2020 506 422,86 FSE 430 459,43

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal
Terras de Trás-os-

Montes
Bragança

POCH-01-5571-FSE-002055
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

EFTA - ESCOLA DE FORMAÇÃO 

PROFISSIONAL EM TURISMO DE 

AVEIRO, LDA

Cursos Profissionais 07/12/2018 01/09/2018 31/08/2020 1 015 258,52 FSE 862 969,74

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Região de Aveiro Aveiro

POCH-01-5571-FSE-002056
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

ADEPTOLIVA - ASSOCIAÇÃO PARA O 

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO 

PROFISSIONAL DOS CONCELHOS DE 

TÁBUA, OLIVEIRA DO HOSPITAL E 

ARGANIL

Cursos Profissionais 07/12/2018 01/09/2018 31/08/2020 935 411,72 FSE 795 099,96

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Região de Coimbra Oliveira do Hospital

POCH-01-5571-FSE-002057
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

ASSOCIAÇÃO PARA A VALORIZAÇÃO 

AGRARIA-AVA
Cursos Profissionais 07/12/2018 13/09/2018 31/08/2020 934 086,08 FSE 793 973,17

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Oeste Torres Vedras

POCH-01-5571-FSE-002058
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

EPB - ESCOLA PROFISSIONAL DE BRAGA 

LDA
Cursos Profissionais 07/12/2018 03/09/2018 31/08/2020 2 176 122,07 FSE 1 849 703,76

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Cávado Braga

POCH-01-5571-FSE-002059
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

ENSIPROF - ENSINO E FORMAÇÃO 

PROFISSIONAL LDA
Cursos Profissionais 07/12/2018 03/09/2018 31/08/2020 1 182 749,62 FSE 1 005 337,18

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Região de Coimbra Coimbra

POCH-01-5571-FSE-002060
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

ENTEC - ENSINO TÉCNICO-

PROFISSIONAL LDA
Cursos Profissionais 07/12/2018 20/09/2018 31/08/2020 221 620,59 FSE 188 377,50

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal
Área Metropolitana do 

Porto
Porto

POCH-01-5571-FSE-002061
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

SEMINARIO DIOCESANO DE LEIRIA Cursos Profissionais 07/12/2018 01/09/2018 31/08/2020 992 200,39 FSE 843 370,33

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Médio Tejo Ourém

POCH-01-5571-FSE-002062
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

INSTITUTO NOSSA SENHORA DA 

ENCARNAÇÃO COOPERATIVA DE 

ENSINO E CULTURA, CRL

Cursos Profissionais 07/12/2018 12/09/2018 31/08/2020 606 695,53 FSE 515 691,20

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Oeste Alcobaça

POCH-01-5571-FSE-002063
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

NORTE VIDA - ASSOCIAÇÃO PARA A 

PROMOÇÃO DA SAÚDE
Cursos Profissionais 10/01/2020 11/09/2018 31/08/2020 438 767,07 FSE 372 952,01

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal
Área Metropolitana do 

Porto
Porto

POCH-01-5571-FSE-002064
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

EXTERNATO SENHORA DO CARMO LDA Cursos Profissionais 07/12/2018 17/09/2018 31/08/2020 499 101,64 FSE 424 236,39

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Tâmega e Sousa Lousada

POCH-01-5571-FSE-002065
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

ESCOLA PROFISSIONAL DE VOUZELA, 

LDA
Cursos Profissionais 07/12/2018 12/09/2018 31/08/2020 767 484,77 FSE 652 362,05

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Viseu Dão Lafões Vouzela

POCH-01-5571-FSE-002066
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

ENSIBRIGA - EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO, 

LDA
Cursos Profissionais 07/12/2018 17/09/2018 31/08/2020 215 231,37 FSE 182 946,66

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal
Terras de Trás-os-

Montes
Bragança
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POCH-01-5571-FSE-002067
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE 

ÍLHAVO
Cursos Profissionais 25/07/2019 01/09/2018 31/08/2020 108 423,00 FSE 92 159,55

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Região de Aveiro Ílhavo

POCH-01-5571-FSE-002068
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

ADEMINHO - ASSOCIAÇÃO PARA O 

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO 

PROFISSIONAL DO ALTO MINHO 

INTERIOR

Cursos Profissionais 10/12/2018 01/09/2018 31/08/2020 1 506 330,43 FSE 1 280 380,87

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Alto Minho Paredes de Coura

POCH-01-5571-FSE-002069
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE 

ALMODÔVAR
Cursos Profissionais 25/07/2019 17/09/2018 31/08/2020 49 627,34 FSE 42 183,24

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Baixo Alentejo Almodôvar

POCH-01-5571-FSE-002070
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

ESCOLA PROFISSIONAL DE SANTO 

TIRSO, SOCIEDADE UNIPESSOAL LDA
Cursos Profissionais 07/12/2018 24/09/2018 31/08/2020 423 056,16 FSE 359 597,74

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal
Área Metropolitana do 

Porto
Santo Tirso

POCH-01-5571-FSE-002071
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

ZENDENSINO - COOPERATIVA DE 

ENSINO E INTERESSE PÚBLICO DE 

RESPONSABILIDADE LIMITADA

Cursos Profissionais 10/01/2020 17/09/2018 31/08/2020 688 473,79 FSE 585 202,72

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Cávado Esposende

POCH-01-5571-FSE-002072
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

IG - ESCOLA PROFISSIONAL LDA Cursos Profissionais 07/12/2018 12/09/2018 31/08/2020 546 595,53 FSE 464 606,20

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Beiras e Serra da Estrela Gouveia

POCH-01-5571-FSE-002073
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE 

TABUAÇO
Cursos Profissionais 19/07/2019 14/09/2018 31/08/2020 30 128,50 FSE 25 609,23

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Douro Tabuaço

POCH-01-5571-FSE-002074
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

ESCOLA PROFISSIONAL DE 

AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO 

RURAL DE GRÂNDOLA

Cursos Profissionais 10/12/2018 17/09/2018 31/08/2020 563 975,33 FSE 479 379,03

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Alentejo Litoral Grândola

POCH-01-5571-FSE-002075
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

ASSOCIAÇÃO DIOGO DE AZAMBUJA Cursos Profissionais 07/12/2018 01/09/2018 31/08/2020 469 716,08 FSE 399 258,67

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Região de Coimbra Montemor-o-Velho

POCH-01-5571-FSE-002076
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

EPAMG - SOCIEDADE DE ENSINO 

PROFISSIONAL LDA
Cursos Profissionais 22/03/2019 04/09/2018 31/08/2020 903 592,55 FSE 768 053,67

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Região de Leiria Marinha Grande

POCH-01-5571-FSE-002077
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

INSTITUTO DAS ARTES E DA IMAGEM - 

ENSINO, INVESTIGAÇÃO E FORMAÇÃO 

TECNOLÓGICA LDA

Cursos Profissionais 07/12/2018 13/09/2018 31/08/2020 257 602,27 FSE 218 961,93

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal
Área Metropolitana do 

Porto
Vila Nova de Gaia

POCH-01-5571-FSE-002078
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

SEMINARIO CONCILIAR DE BRAGA Cursos Profissionais 18/12/2018 10/09/2018 31/08/2020 456 004,24 FSE 387 603,60

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Ave Cabeceiras de Basto

POCH-01-5571-FSE-002079
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

FUNDAÇÃO JOAQUIM DOS SANTOS Cursos Profissionais 07/12/2018 01/09/2018 31/08/2020 231 975,06 FSE 197 178,80

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Viseu Dão Lafões Viseu

POCH-01-5571-FSE-002080
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

ASSOCIAÇÃO AGOSTINHO ROSETA Cursos Profissionais 07/12/2018 14/09/2018 31/08/2020 738 666,31 FSE 627 866,36

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Beira Baixa Castelo Branco

POCH-01-5571-FSE-002081
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

EPT - ENSINO PROFISSIONAL DE TOMAR 

LDA
Cursos Profissionais 08/04/2019 01/09/2018 31/08/2020 495 725,72 FSE 421 366,86

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Médio Tejo Tomar

POCH-01-5571-FSE-002082
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

S. E. F. O. - SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E 

FORMAÇÃO DO OESTE, LIMITADA
Cursos Profissionais 07/12/2018 13/09/2018 31/08/2020 1 439 862,54 FSE 1 223 883,16

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Oeste Torres Vedras

POCH-01-5571-FSE-002083
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

FUNDAÇÃO ESCOLA-GEST Cursos Profissionais 07/12/2018 26/09/2018 31/08/2020 191 020,20 FSE 162 367,17

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Beiras e Serra da Estrela Manteigas

POCH-01-5571-FSE-002084
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

SEMINARIO MENOR DE NOSSA 

SENHORA DO ROSARIO DE VILAR 

(SEMINARIO DE VILAR)

Cursos Profissionais 10/12/2018 01/09/2018 31/08/2020 2 802 739,88 FSE 2 382 328,90

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Tâmega e Sousa Amarante

POCH-01-5571-FSE-002085
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

SÃO TEOTONIO-SOCIEDADE DE 

ENSINO,CULTURA E EDUCAÇÃO CRISTÃ 

S.A.

Cursos Profissionais 07/12/2018 17/09/2018 31/08/2020 230 512,70 FSE 195 935,80

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Região de Coimbra Coimbra

POCH-01-5571-FSE-002086
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

ESCOLA PROFISSIONAL DE 

ARQUEOLOGIA
Cursos Profissionais 07/12/2018 17/09/2018 31/08/2020 256 657,45 FSE 218 158,83

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Tâmega e Sousa Marco de Canaveses

POCH-01-5571-FSE-002087
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

TURISMO DE PORTUGAL I.P. Cursos Profissionais 15/01/2019 01/10/2018 31/08/2020 512 837,00 FSE 435 911,45

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Douro Lamego

POCH-01-5571-FSE-002088
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

CENTRO DE ESTUDOS E FORMAÇÃO 

AQUILES ESTAÇO, UNIPESSOAL, LDA
Cursos Profissionais 07/12/2018 14/09/2018 31/08/2020 522 833,23 FSE 444 408,25

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Baixo Alentejo Vidigueira
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POCH-01-5571-FSE-002089
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

TURISMO DE PORTUGAL I.P. Cursos Profissionais 15/01/2019 01/10/2018 31/08/2020 232 194,78 FSE 197 365,56

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Região de Coimbra Coimbra

POCH-01-5571-FSE-002090
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

TURISMO DE PORTUGAL I.P. Cursos Profissionais 15/01/2019 01/10/2018 31/08/2020 233 957,14 FSE 198 863,57

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Oeste Caldas da Rainha

POCH-01-5571-FSE-002091
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

CENTRO DE ESTUDOS E FORMAÇÃO 

PROFISSIONAL DIOGO DIAS MELGAZ, 

UNIPESSOAL LDA

Cursos Profissionais 07/12/2018 17/09/2018 31/08/2020 429 580,40 FSE 365 143,34

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Baixo Alentejo Cuba

POCH-01-5571-FSE-002092
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

EMPRESA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E 

CULTURA DE BARCELOS, E.M.
Cursos Profissionais 21/12/2018 14/09/2018 31/08/2020 764 023,60 FSE 649 420,06

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Cávado Barcelos

POCH-01-5571-FSE-002093
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

MISSIONÁRIOS CLARETIANOS 

PROVÍNCIA DE FÁTIMA
Cursos Profissionais 07/12/2018 03/09/2018 31/08/2020 3 544 340,57 FSE 3 012 689,48

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal
Área Metropolitana do 

Porto
Vila Nova de Gaia

POCH-01-5571-FSE-002094
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

CENTRO DE EDUCAÇÃO INTEGRAL S.A. Cursos Profissionais 10/01/2020 01/09/2018 31/08/2020 713 308,91 FSE 606 312,57

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal
Área Metropolitana do 

Porto
São João da Madeira

POCH-01-5571-FSE-002095
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

NOVALVITO - ENSINO PROFISSIONAL, 

COOPERATIVA DE INTERESSE PÚBLICO 

DE RESPONSABILIDADE LIMITADA

Cursos Profissionais 07/12/2018 12/09/2018 31/08/2020 673 561,08 FSE 572 526,92

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Baixo Alentejo Alvito

POCH-01-5571-FSE-002096
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

ARTEMIR - ASSOCIAÇÃO DE ENSINO 

PROFISSIONAL ARTÍSTICO
Cursos Profissionais 07/12/2018 03/09/2018 31/08/2020 1 202 047,09 FSE 1 021 740,03

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal
Terras de Trás-os-

Montes
Mirandela

POCH-01-5571-FSE-002097
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

D. SANCHO - ENSINO LDA Cursos Profissionais 07/12/2018 03/09/2018 31/08/2020 1 693 630,21 FSE 1 439 585,68

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal
Área Metropolitana do 

Porto
Vila Nova de Gaia

POCH-01-5571-FSE-002098
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

EPROMAT - ESCOLA PROFISSIONAL DE 

MATOSINHOS LDA
Cursos Profissionais 07/12/2018 17/09/2018 31/08/2020 1 148 691,65 FSE 976 387,90

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal
Área Metropolitana do 

Porto
Matosinhos

POCH-01-5571-FSE-002099
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

ALTERNANCIA-ENSINO E FORMAÇÃO 

PROFISSIONAL CRL
Cursos Profissionais 18/12/2018 01/09/2018 31/08/2020 983 534,23 FSE 836 004,10

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal
Área Metropolitana do 

Porto
Matosinhos

POCH-01-5571-FSE-002101
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL DE FAFE, 

CABECEIRAS DE BASTO E CELORICO DE 

BASTO

Cursos Profissionais 11/12/2018 01/09/2018 31/08/2020 967 238,09 FSE 822 152,38

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Ave Fafe

POCH-01-5571-FSE-002102
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL 

DE GUIMARÃES
Cursos Profissionais 07/12/2018 24/09/2018 31/08/2020 448 572,44 FSE 381 286,57

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Ave Guimarães

POCH-01-5571-FSE-002103
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

PIAGET FORMAÇÃO E CONSULTORIA, 

LDA
Cursos Profissionais 07/12/2018 17/09/2018 31/08/2020 292 915,66 FSE 248 978,31

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal
Terras de Trás-os-

Montes
Macedo de Cavaleiros

POCH-01-5571-FSE-002104
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

ESCOLA PROFISSIONAL DO MARQUÊS 

DE VALLE FLOR LDA
Cursos Profissionais 07/12/2018 01/09/2018 31/08/2020 589 763,25 FSE 501 298,76

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Douro Murça

POCH-01-5571-FSE-002105
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

ALSUD - COOPERATIVA DE ENSINO E 

FORMAÇÃO PROFISSIONAL DO 

ALENGARVE, CIPRL

Cursos Profissionais 19/09/2019 01/10/2018 31/08/2020 162 773,60 FSE 138 357,56

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Baixo Alentejo Mértola

POCH-01-5571-FSE-002106
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

QUINTA DE TUBERAIS - ENSINO 

PROFISSIONAL DE CINFÃES, E.M. 

UNIPESSOAL LDA

Cursos Profissionais 27/05/2019 14/09/2018 31/08/2020 465 421,01 FSE 395 607,86

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Tâmega e Sousa Cinfães

POCH-01-5571-FSE-002107
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

ITA - INSTITUTO DE TECNOLOGIAS 

AVANÇADAS PARA A FORMAÇÃO LDA
Cursos Profissionais 07/12/2018 12/09/2018 31/08/2020 470 841,26 FSE 400 215,07

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal
Área Metropolitana do 

Porto
Porto

POCH-01-5571-FSE-002108
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

ESCOLA PROFISSIONAL DE VILA DO 

CONDE, UNIPESSOAL LDA
Cursos Profissionais 07/12/2018 01/09/2018 31/08/2020 956 462,53 FSE 812 993,15

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal
Área Metropolitana do 

Porto
Vila do Conde

POCH-01-5571-FSE-002109
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

ASSOCIAÇÃO RAUL DÓRIA Cursos Profissionais 01/10/2019 12/09/2018 31/08/2020 685 917,66 FSE 583 030,01

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal
Área Metropolitana do 

Porto
Porto

POCH-01-5571-FSE-002110
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

EPO - CENTRO ESCOLAR E 

EMPRESARIAL DO SUDOESTE 

ALENTEJANO, S.A.

Cursos Profissionais 07/12/2018 12/09/2018 31/08/2020 961 164,32 FSE 816 989,67

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Alentejo Litoral Odemira

POCH-01-5571-FSE-002111
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

PROFIGAIA - SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO 

E FORMAÇÃO TECNOLÓGICA E 

PROFISSIONAL LDA

Cursos Profissionais 07/12/2018 01/09/2018 31/08/2020 2 507 381,69 FSE 2 131 274,44

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal
Área Metropolitana do 

Porto
Vila Nova de Gaia



                    Programa Operacional Capital Humano (PO CH)

                    Lista de Projetos Aprovados | Reportada a 31/03/2020

Código da Operação | Operation Code
Programa Operacional | 

Operational Programme
Eixo Prioritário do PO | OP Priority Axis

Nome do Beneficiário | Beneficiary 

Name

Nome da Operação | Operation 

Name

Data de Aprovação / 

Approval Date

Data de Início 

Aprovada / Start up 

Date

Data de Fim 

Aprovada / End of 

Operation Date

Despesas Elegíveis Totais 

Atribuídas à Operação | 

Total Eligible Expenditure 

Allocated to the 

Operation

FEEI | ESI 

Fund

Fundo Total Aprovado | 

Total Aproved Fund
Objetivo Temático | Thematic Objective

% 

cofinanciamento | 

% EU funding

Prioridade de Investimento | Investment Priority País | Country NUTS II | NUTS 2 NUTS III | NUTS 3

POCH-01-5571-FSE-002112
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

ASSOCIAÇÃO TORREJANA DE ENSINO 

PROFISSIONAL
Cursos Profissionais 10/12/2018 14/09/2018 31/08/2020 686 819,85 FSE 583 796,87

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Médio Tejo Torres Novas

POCH-01-5571-FSE-002113
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

FORAVE-ASSOCIAÇÃO PARA A 

EDUCAÇÃO PROFISSIONAL DO VALE DO 

AVE

Cursos Profissionais 04/03/2019 12/09/2018 31/08/2020 874 572,24 FSE 743 386,40

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Ave Vila Nova de Famalicão

POCH-01-5571-FSE-002114
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

TURISMO DE PORTUGAL I.P. Cursos Profissionais 15/01/2019 01/10/2018 31/08/2020 222 107,36 FSE 188 791,26

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Alto Minho Viana do Castelo

POCH-01-5571-FSE-002115
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

PRODESO - ENSINO PROFISSIONAL, 

E.M., LDA
Cursos Profissionais 07/12/2018 17/09/2018 31/08/2020 248 363,47 FSE 211 108,95

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Região de Coimbra Coimbra

POCH-01-5571-FSE-002116
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

ESPROSER - ESCOLA PROFISSIONAL S.A. Cursos Profissionais 13/12/2018 14/09/2018 31/08/2020 532 137,47 FSE 452 316,85

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Douro Sernancelhe

POCH-01-5571-FSE-002117
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

EPCE - ESCOLA PROFISSIONAL DE 

COMÉRCIO EXTERNO LDA
Cursos Profissionais 07/12/2018 01/09/2018 31/08/2020 1 147 847,71 FSE 975 670,55

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal
Área Metropolitana do 

Porto
Porto

POCH-01-5571-FSE-002118
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

SOCIEDADE DE ENSINO CENTRAL 

VILAMEANENSE S.A.
Cursos Profissionais 07/12/2018 17/09/2018 31/08/2020 621 793,49 FSE 528 524,47

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Tâmega e Sousa Amarante

POCH-01-5571-FSE-002119
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

ASDOURO - ASSOCIAÇÃO DE 

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO E 

FORMAÇÃO PROFISSIONAL DO ALTO 

DOURO

Cursos Profissionais 07/12/2018 01/09/2018 31/08/2020 456 434,24 FSE 387 969,10

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Douro São João da Pesqueira

POCH-01-5571-FSE-002120
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

CENTRO DE CARIDADE NOSSA 

SENHORA DO PERPETUO SOCORRO
Cursos Profissionais 07/12/2018 10/09/2018 31/08/2020 470 671,34 FSE 400 070,64

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal
Área Metropolitana do 

Porto
Porto

POCH-01-5571-FSE-002121
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

ALFACOOP-COOPERATIVA DE ENSINO 

CRL
Cursos Profissionais 07/12/2018 14/09/2018 31/08/2020 711 775,70 FSE 605 009,35

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Cávado Braga

POCH-01-5571-FSE-002122
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

ESCOLA PROFISSIONAL NOVOS 

HORIZONTES LDA
Cursos Profissionais 07/12/2018 17/09/2018 31/08/2020 431 330,54 FSE 366 630,96

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal
Área Metropolitana do 

Porto
Maia

POCH-01-5571-FSE-002123
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

ESCOLA PROFISSIONAL DE 

AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO 

RURAL DE CISTER/ALCOBAÇA

Cursos Profissionais 13/12/2018 13/09/2018 31/08/2020 603 208,95 FSE 512 727,61

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Oeste Alcobaça

POCH-01-5571-FSE-002124
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

JOBRA - ASSOCIAÇÃO DE JOVENS DA 

BRANCA
Cursos Profissionais 13/12/2018 03/09/2018 31/08/2020 1 672 820,44 FSE 1 421 897,37

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Região de Aveiro Albergaria-a-Velha

POCH-01-5571-FSE-002125
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

GONDHUMANIS - EDUCAÇÃO E 

FORMAÇÃO LDA
Cursos Profissionais 07/12/2018 27/09/2018 31/08/2020 235 387,46 FSE 200 079,34

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal
Área Metropolitana do 

Porto
Gondomar

POCH-01-5571-FSE-002126
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

ARCA - ASSOCIAÇÃO RECREATIVA DE 

COIMBRA ARTÍSTICA
Cursos Profissionais 21/12/2018 28/09/2018 31/08/2020 251 563,07 FSE 213 828,61

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Região de Coimbra Coimbra

POCH-01-5571-FSE-002127
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

BEATRIZ RIBEIRO & FILHOS LDA Cursos Profissionais 10/12/2018 12/09/2018 31/08/2020 988 554,32 FSE 840 271,17

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal
Área Metropolitana do 

Porto
Porto

POCH-01-5571-FSE-002128
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

PRO SENA - EMPRESA PROMOTORA DE 

SERVIÇOS DE ENSINO S.A.
Cursos Profissionais 07/12/2018 01/09/2018 31/08/2020 716 627,64 FSE 609 133,49

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Beiras e Serra da Estrela Seia

POCH-01-5571-FSE-002129
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AMAR TERRA VERDE, LDA Cursos Profissionais 07/12/2018 03/09/2018 31/08/2020 2 017 307,98 FSE 1 714 711,78

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Cávado Vila Verde

POCH-01-5571-FSE-002130
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

FUNDAÇÃO ÁTRIO DA MÚSICA Cursos Profissionais 07/12/2018 03/09/2018 31/08/2020 1 031 392,28 FSE 876 683,44

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Alto Minho Viana do Castelo

POCH-01-5571-FSE-002131
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

EPF - ENSINO PROFISSIONAL DE 

FELGUEIRAS, E.M.
Cursos Profissionais 07/12/2018 01/09/2018 31/08/2020 1 024 555,37 FSE 870 872,06

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Tâmega e Sousa Felgueiras

POCH-01-5571-FSE-002132
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

ARTEMAVE - ASSOCIAÇÃO DE 

PROMOÇÃO DAS ARTES E MÚSICA DO 

VALE DO AVE

Cursos Profissionais 18/12/2018 05/09/2018 31/08/2020 1 082 191,91 FSE 919 863,12

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Ave Vila Nova de Famalicão

POCH-01-5571-FSE-002133
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL 

DE BARCELOS
Cursos Profissionais 13/12/2018 17/09/2018 31/08/2020 259 690,20 FSE 220 736,67

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Cávado Barcelos
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POCH-01-5571-FSE-002134
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

INSTITUTO DE FORMAÇÃO 

PROFISSIONAL ALBINO SOUSA CRUZ
Cursos Profissionais 07/12/2018 12/09/2018 31/08/2020 1 190 792,01 FSE 1 012 173,21

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal
Área Metropolitana do 

Porto
Santo Tirso

POCH-01-5571-FSE-002135
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

ESCOLA PROFISSIONAL DE 

AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO 

RURAL DE PONTE DE LIMA

Cursos Profissionais 07/12/2018 01/09/2018 31/08/2020 940 484,81 FSE 799 412,09

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Alto Minho Ponte de Lima

POCH-01-5571-FSE-002136
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

ESCOLA PROFISSIONAL DE 

AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO 

RURAL DE CARVALHAIS/MIRANDELA

Cursos Profissionais 07/12/2018 17/09/2018 31/08/2020 700 025,29 FSE 595 021,50

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal
Terras de Trás-os-

Montes
Mirandela

POCH-01-5571-FSE-002137
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

ESCOLA PROFISSIONAL DE FERMIL, 

CELORICO DE BASTO
Cursos Profissionais 07/12/2018 12/09/2018 31/08/2020 700 426,96 FSE 595 362,92

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Tâmega e Sousa Celorico de Basto

POCH-01-5571-FSE-002138
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

ESCOLA PROFISSIONAL DE 

DESENVOLVIMENTO RURAL DO RODO, 

PESO DA RÉGUA

Cursos Profissionais 07/12/2018 17/09/2018 31/08/2020 960 991,59 FSE 816 842,85

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Douro Peso da Régua

POCH-01-5571-FSE-002139
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

ESCOLA PROFISSIONAL DE 

DESENVOLVIMENTO RURAL DE ALTER 

DO CHÃO

Cursos Profissionais 07/12/2018 13/09/2018 31/08/2020 458 187,87 FSE 389 459,69

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Alto Alentejo Alter do Chão

POCH-01-5571-FSE-002140
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

FUNDAÇÃO BISSAYA BARRETO Cursos Profissionais 10/12/2018 17/09/2018 31/08/2020 204 629,72 FSE 173 935,26

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Região de Coimbra Coimbra

POCH-01-5571-FSE-002141
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

TALES-ESTABELECIMENTOS DE ENSINO 

PARTICULAR S.A.
Cursos Profissionais 10/01/2020 14/09/2018 31/08/2020 265 143,05 FSE 225 371,59

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Oeste Arruda dos Vinhos

POCH-01-5571-FSE-002142
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

FUNDAÇÃO COMENDADOR ALMEIDA 

ROQUE
Cursos Profissionais 21/12/2018 17/09/2018 31/08/2020 466 347,10 FSE 396 395,04

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Região de Aveiro Oliveira do Bairro

POCH-01-5571-FSE-002143
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

CENINTEL - CENTRO DE INTELIGÊNCIA 

FORMATIVA, ENSINO E FORMAÇÃO 

PROFISSIONAL LDA

Cursos Profissionais 07/12/2018 10/09/2018 31/08/2020 273 327,49 FSE 232 328,37

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Oeste Peniche

POCH-01-5571-FSE-002144
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

INSTITUTO PROFISSIONAL DA SERTÃ, 

LDA
Cursos Profissionais 07/12/2018 14/09/2018 31/08/2020 227 079,76 FSE 193 017,80

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Médio Tejo Sertã

POCH-01-5571-FSE-002145
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

SEMINARIO MENOR DE SAGRADO 

CORAÇÃO DE JESUS DE GAIA OU 

SEMINARIO DE GAIA

Cursos Profissionais 10/12/2018 05/09/2018 31/08/2020 4 698 906,05 FSE 3 994 070,14

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal
Área Metropolitana do 

Porto
Vila Nova de Gaia

POCH-01-5571-FSE-002146
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

ESCOLA PROFISSIONAL INFANTE 

D.HENRIQUE
Cursos Profissionais 15/01/2019 14/09/2018 31/08/2020 371 427,36 FSE 315 713,26

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal
Área Metropolitana do 

Porto
Porto

POCH-01-5571-FSE-002147
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

ESCOLA PROFISSIONAL DE 

AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO 

RURAL DE MARCO DE CANAVESES

Cursos Profissionais 07/12/2018 01/09/2018 31/08/2020 1 030 984,80 FSE 876 337,08

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Tâmega e Sousa Marco de Canaveses

POCH-01-5571-FSE-002148
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

COMOIPREL - COOPERATIVA 

MOURENSE DE INTERESSE PÚBLICO DE 

RESPONSABILIDADE LIMITADA

Cursos Profissionais 07/12/2018 14/09/2018 31/08/2020 471 539,96 FSE 400 808,97

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Baixo Alentejo Moura

POCH-01-5571-FSE-002149
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

TURISMO DE PORTUGAL I.P. Cursos Profissionais 15/01/2019 01/10/2018 31/08/2020 419 744,51 FSE 356 782,83

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Alto Alentejo Portalegre

POCH-01-5571-FSE-002150
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

EFORE - BEIRAS - EMPRESA FORMAÇÃO 

E ENSINO DE MOIMENTA DA BEIRA LDA
Cursos Profissionais 07/12/2018 17/09/2018 31/08/2020 497 814,42 FSE 423 142,26

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Douro Moimenta da Beira

POCH-01-5571-FSE-002151
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO VERTICAL DE OURIQUE Cursos Profissionais 06/03/2019 17/09/2018 31/08/2020 50 083,50 FSE 42 570,98

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Baixo Alentejo Ourique

POCH-01-5571-FSE-002152
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

POMBAL PROF - SOCIEDADE DE 

EDUCAÇÃO E ENSINO PROFISSIONAL, 

S.A.

Cursos Profissionais 07/12/2018 12/09/2018 31/08/2020 1 644 320,50 FSE 1 397 672,43

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Região de Leiria Pombal

POCH-01-5571-FSE-002153
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

INSIGNARE - ASSOCIAÇÃO DE ENSINO E 

FORMAÇÃO
Cursos Profissionais 07/12/2018 13/09/2018 31/08/2020 1 591 108,47 FSE 1 352 442,20

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Médio Tejo Ourém

POCH-01-5571-FSE-002154
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE 

MANGUALDE
Cursos Profissionais 15/03/2019 12/09/2018 31/08/2020 373 278,38 FSE 317 286,62

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Viseu Dão Lafões Mangualde

POCH-01-5571-FSE-002155
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AEC - ASSOCIAÇÃO DE EDUCAÇÃO E 

CULTURA
Cursos Profissionais 18/12/2018 12/09/2018 31/08/2020 189 262,67 FSE 160 873,27

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Região de Leiria Leiria
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POCH-01-5571-FSE-002156
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

ESPROMINHO - ESCOLA PROFISSIONAL 

DO MINHO LDA
Cursos Profissionais 07/12/2018 12/09/2018 31/08/2020 758 237,20 FSE 644 501,62

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Cávado Braga

POCH-01-5571-FSE-002157
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

ACADEMIA DE MUSICA DE ESPINHO Cursos Profissionais 07/12/2018 17/09/2018 31/08/2020 856 193,30 FSE 727 764,31

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal
Área Metropolitana do 

Porto
Espinho

POCH-01-5571-FSE-002158
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

ACADEMIA DE MÚSICA DA RUA COSTA 

CABRAL LDA
Cursos Profissionais 10/12/2018 03/09/2018 31/08/2020 485 573,74 FSE 412 737,68

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal
Área Metropolitana do 

Porto
Porto

POCH-01-5571-FSE-002159
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

SOCIEDADE PROMOTORA DE 

ESTABELECIMENTOS DE ENSINO LDA
Cursos Profissionais 07/12/2018 12/09/2018 31/08/2020 256 156,74 FSE 217 733,23

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal
Área Metropolitana do 

Porto
Espinho

POCH-01-5571-FSE-002160
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

ESCOLA PROFISSIONAL AGRICOLA 

CONDE DE S. BENTO
Cursos Profissionais 11/12/2018 14/09/2018 31/08/2020 903 341,86 FSE 767 840,58

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal
Área Metropolitana do 

Porto
Santo Tirso

POCH-01-5571-FSE-002161
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

INSTITUTO EDUCATIVO PADRE AFONSO 

LUISIER S.J.
Cursos Profissionais 07/12/2018 13/09/2018 31/08/2020 785 382,77 FSE 667 575,35

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal
Área Metropolitana do 

Porto
Santo Tirso

POCH-01-5571-FSE-002162
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

COOPTÉCNICA - GUSTAVE EIFFEL, 

COOPERATIVA DE ENSINO E 

FORMAÇÃO TÉCNICO PROFISSIONAL 

CRL

Cursos Profissionais 21/01/2020 01/09/2018 31/08/2020 1 183 407,61 FSE 1 005 896,47

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Oeste Arruda dos Vinhos

POCH-01-5571-FSE-002163
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

ASSOCIAÇÃO PROMOTORA DO ENSINO 

PROFISSIONAL PARA O ALTO TÂMEGA
Cursos Profissionais 07/12/2018 12/09/2018 31/08/2020 1 018 709,12 FSE 865 902,75

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Alto Tâmega Chaves

POCH-01-5571-FSE-002164
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

COLÉGIO D. JOSÉ I LDA Cursos Profissionais 07/12/2018 17/09/2018 31/08/2020 234 074,95 FSE 198 963,71

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Região de Aveiro Aveiro

POCH-01-5571-FSE-002165
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

SICÓ FORMAÇÃO - SOCIEDADE DE 

ENSINO PROFISSIONAL S.A.
Cursos Profissionais 07/11/2019 01/09/2018 31/08/2020 1 398 643,60 FSE 1 188 847,06

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Região de Leiria Ansião

POCH-01-5571-FSE-002166
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

OVAR FORMA - ENSINO E FORMAÇÃO , 

LDA
Cursos Profissionais 07/12/2018 12/09/2018 31/08/2020 435 771,82 FSE 370 406,05

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Região de Aveiro Ovar

POCH-01-5571-FSE-002167
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

ESCOLA DE FORMAÇÃO SOCIAL RURAL Cursos Profissionais 18/12/2018 17/09/2018 31/08/2020 317 766,80 FSE 270 101,78

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Douro Lamego

POCH-01-5571-FSE-002168
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

ESCOLA PROFISSIONAL DE 

AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO 

RURAL DE VAGOS

Cursos Profissionais 07/12/2018 01/09/2018 31/08/2020 796 572,62 FSE 677 086,73

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Região de Aveiro Vagos

POCH-01-5571-FSE-002169
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

ESCOLA PROFISSIONAL DE 

DESENVOLVIMENTO RURAL DE 

ABRANTES

Cursos Profissionais 07/12/2018 17/09/2018 31/08/2020 641 918,90 FSE 545 631,07

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Médio Tejo Abrantes

POCH-01-5571-FSE-002170
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

INSTICOOP - INSTITUTO 

INTERNACIONAL COOPERATIVO DE 

FORMAÇÃO PROFISSIONAL, CRL

Cursos Profissionais 18/01/2019 18/09/2018 31/08/2020 143 665,71 FSE 122 115,85

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Tâmega e Sousa Amarante

POCH-01-5571-FSE-002171
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

ESCOLA SECUNDARIA DE PENAFIEL Cursos Profissionais 13/12/2018 12/09/2018 31/08/2020 1 016 976,56 FSE 864 430,08

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Tâmega e Sousa Penafiel

POCH-01-5571-FSE-002173
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE 

AVEIRO
Cursos Profissionais 15/03/2019 17/09/2018 31/08/2020 180 603,12 FSE 153 512,65

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Região de Aveiro Aveiro

POCH-01-5571-FSE-002174
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

ESCOLA SECUNDARIA DE BOA NOVA, 

LEÇA DA PALMEIRA, MATOSINHOS
Cursos Profissionais 15/03/2019 14/09/2018 31/08/2020 269 029,85 FSE 228 675,37

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal
Área Metropolitana do 

Porto
Matosinhos

POCH-01-5571-FSE-002175
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE CANAS 

DE SENHORIM
Cursos Profissionais 08/03/2019 13/09/2018 31/08/2020 171 311,00 FSE 145 614,35

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Viseu Dão Lafões Nelas

POCH-01-5571-FSE-002176
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE 

ALPENDURADA
Cursos Profissionais 19/07/2019 12/09/2018 31/08/2020 131 673,54 FSE 111 922,51

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Tâmega e Sousa Marco de Canaveses

POCH-01-5571-FSE-002177
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS ANTÓNIO 

SÉRGIO
Cursos Profissionais 02/04/2019 17/09/2018 31/08/2020 417 099,83 FSE 354 534,86

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal
Área Metropolitana do 

Porto
Vila Nova de Gaia

POCH-01-5571-FSE-002178
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS 

DE MIRANDA DO DOURO
Cursos Profissionais 06/03/2019 17/09/2018 31/08/2020 82 417,20 FSE 70 054,62

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal
Terras de Trás-os-

Montes
Miranda do Douro
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POCH-01-5571-FSE-002179
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE 

MONTEMOR-O-NOVO
Cursos Profissionais 19/07/2019 14/09/2018 31/08/2020 73 265,75 FSE 62 275,89

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Alentejo Central Montemor-o-Novo

POCH-01-5571-FSE-002180
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE VAGOS Cursos Profissionais 06/03/2019 17/09/2018 31/08/2020 100 625,13 FSE 85 531,36

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Região de Aveiro Vagos

POCH-01-5571-FSE-002181
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE 

BARCELOS
Cursos Profissionais 13/12/2018 17/09/2018 31/08/2020 1 483 984,59 FSE 1 261 386,90

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Cávado Barcelos

POCH-01-5571-FSE-002182
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE 

ALCÁCER DO SAL
Cursos Profissionais 02/04/2019 17/09/2018 31/07/2020 148 508,39 FSE 126 232,13

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Alentejo Litoral Alcácer do Sal

POCH-01-5571-FSE-002183
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

ESCOLA SECUNDÁRIA ADOLFO 

PORTELA, ÁGUEDA
Cursos Profissionais 19/07/2019 14/09/2018 31/08/2020 398 305,79 FSE 338 559,92

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Região de Aveiro Águeda

POCH-01-5571-FSE-002184
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

ESCOLA SECUNDARIA COM 3º CICLO DO 

ENSINO BÁSICO DE BARCELINHOS, 

BARCELOS

Cursos Profissionais 01/02/2019 17/09/2018 31/08/2020 675 174,13 FSE 573 898,01

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Cávado Barcelos

POCH-01-5571-FSE-002185
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE 

ARGANIL
Cursos Profissionais 13/12/2018 14/09/2018 31/08/2020 525 581,33 FSE 446 744,13

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Região de Coimbra Arganil

POCH-01-5571-FSE-002186
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE 

VENDAS NOVAS
Cursos Profissionais 02/04/2019 03/09/2018 31/08/2020 348 055,36 FSE 295 847,06

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Alentejo Central Vendas Novas

POCH-01-5571-FSE-002187
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE 

ALJUSTREL
Cursos Profissionais 19/07/2019 17/09/2018 31/08/2020 154 463,32 FSE 131 293,82

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Baixo Alentejo Aljustrel

POCH-01-5571-FSE-002188
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

ESCOLA SECUNDARIA AUGUSTO 

GOMES, MATOSINHOS
Cursos Profissionais 29/01/2020 13/09/2018 31/08/2020 265 170,49 FSE 225 394,92

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal
Área Metropolitana do 

Porto
Matosinhos

POCH-01-5571-FSE-002189
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE 

PEDROUÇOS
Cursos Profissionais 25/07/2019 17/09/2018 31/08/2020 49 928,45 FSE 42 439,18

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal
Área Metropolitana do 

Porto
Maia

POCH-01-5571-FSE-002190
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE SEVER 

DO VOUGA
Cursos Profissionais 08/03/2019 01/09/2018 31/08/2020 130 104,93 FSE 110 589,19

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Região de Aveiro Sever do Vouga

POCH-01-5571-FSE-002191
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS 

DR.MÁRIO FONSECA, LOUSADA
Cursos Profissionais 08/03/2019 17/09/2018 31/08/2020 241 582,54 FSE 205 345,16

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Tâmega e Sousa Lousada

POCH-01-5571-FSE-002192
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE 

PAREDES
Cursos Profissionais 19/07/2019 17/09/2018 31/08/2020 157 632,00 FSE 133 987,20

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal
Área Metropolitana do 

Porto
Paredes

POCH-01-5571-FSE-002193
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DOUTOR 

JÚLIO MARTINS
Cursos Profissionais 15/03/2019 14/09/2018 31/08/2020 194 215,25 FSE 165 082,96

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Alto Tâmega Chaves

POCH-01-5571-FSE-002194
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS GÂNDARA 

MAR
Cursos Profissionais 06/03/2019 17/09/2018 31/08/2020 209 276,02 FSE 177 884,62

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Região de Coimbra Cantanhede

POCH-01-5571-FSE-002195
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS JOAQUIM 

DE ARAÚJO, GUILHUFE, PENAFIEL
Cursos Profissionais 13/12/2018 17/09/2018 31/08/2020 1 137 219,83 FSE 966 636,86

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Tâmega e Sousa Penafiel

POCH-01-5571-FSE-002196
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

ESCOLA SECUNDÁRIA DE SÃO 

LOURENÇO
Cursos Profissionais 19/07/2019 18/09/2018 31/08/2020 399 639,26 FSE 339 693,37

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Alto Alentejo Portalegre

POCH-01-5571-FSE-002197
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE 

VOUZELA E CAMPIA
Cursos Profissionais 02/04/2019 13/09/2018 31/08/2020 295 497,92 FSE 251 173,23

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Viseu Dão Lafões Vouzela

POCH-01-5571-FSE-002198
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE 

MIRANDA DO CORVO
Cursos Profissionais 15/03/2019 17/09/2018 31/08/2020 248 853,42 FSE 211 525,41

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Região de Coimbra Miranda do Corvo

POCH-01-5571-FSE-002199
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE OVAR Cursos Profissionais 09/01/2020 13/09/2018 31/08/2020 93 924,00 FSE 79 835,40

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Região de Aveiro Ovar

POCH-01-5571-FSE-002200
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS SIDÓNIO 

PAIS, CAMINHA
Cursos Profissionais 02/04/2019 17/09/2018 31/08/2020 101 381,79 FSE 86 174,52

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Alto Minho Caminha
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POCH-01-5571-FSE-002201
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO VERTICAL DE 

REDONDO
Cursos Profissionais 08/03/2019 17/09/2018 31/08/2020 146 375,50 FSE 124 419,18

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Alentejo Central Redondo

POCH-01-5571-FSE-002202
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DO 

SABUGAL
Cursos Profissionais 19/07/2019 14/09/2018 31/08/2020 167 504,96 FSE 142 379,22

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Beiras e Serra da Estrela Sabugal

POCH-01-5571-FSE-002203
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE 

CARREGAL DO SAL
Cursos Profissionais 15/03/2019 17/09/2018 31/08/2020 123 376,56 FSE 104 870,08

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Viseu Dão Lafões Carregal do Sal

POCH-01-5571-FSE-002204
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS Nº 2 DE 

SERPA
Cursos Profissionais 15/03/2019 17/09/2018 31/08/2020 149 119,77 FSE 126 751,80

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Baixo Alentejo Serpa

POCH-01-5571-FSE-002205
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE 

MELGAÇO
Cursos Profissionais 08/03/2019 13/09/2018 31/08/2020 314 947,65 FSE 267 705,50

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Alto Minho Melgaço

POCH-01-5571-FSE-002206
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

ESCOLA SECUNDARIA DE HENRIQUE 

MEDINA
Cursos Profissionais 06/03/2019 17/09/2018 31/08/2020 326 516,90 FSE 277 539,37

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Cávado Esposende

POCH-01-5571-FSE-002207
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE TÁBUA Cursos Profissionais 19/07/2019 17/09/2018 31/08/2020 347 072,55 FSE 295 011,67

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Região de Coimbra Tábua

POCH-01-5571-FSE-002208
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE SÁTÃO Cursos Profissionais 03/02/2020 17/09/2018 31/08/2020 192 910,83 FSE 163 974,21

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Viseu Dão Lafões Sátão

POCH-01-5571-FSE-002209
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE 

MONÇÃO
Cursos Profissionais 22/03/2019 17/09/2018 31/08/2020 267 771,05 FSE 227 605,39

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Alto Minho Monção

POCH-01-5571-FSE-002210
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE 

CALDAS DE VIZELA, VIZELA
Cursos Profissionais 13/12/2018 17/09/2018 31/08/2020 283 355,25 FSE 240 851,96

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Ave Vizela

POCH-01-5571-FSE-002211
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE 

MORTÁGUA
Cursos Profissionais 06/03/2019 17/09/2018 31/08/2020 108 151,75 FSE 91 928,99

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Região de Coimbra Mortágua

POCH-01-5571-FSE-002212
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE 

ESGUEIRA
Cursos Profissionais 06/03/2019 17/09/2018 31/08/2020 604 414,67 FSE 513 752,47

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Região de Aveiro Aveiro

POCH-01-5571-FSE-002213
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE 

REGUENGOS DE MONSARAZ
Cursos Profissionais 19/07/2019 17/09/2018 31/08/2020 438 448,77 FSE 372 681,45

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Alentejo Central Reguengos de Monsaraz

POCH-01-5571-FSE-002214
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS 

MURALHAS DO MINHO
Cursos Profissionais 08/03/2019 17/09/2018 31/08/2020 75 734,00 FSE 64 373,90

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Alto Minho Valença

POCH-01-5571-FSE-002215
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DO 

CASTÊLO DA MAIA
Cursos Profissionais 01/02/2019 14/09/2018 31/08/2020 787 643,68 FSE 669 497,13

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal
Área Metropolitana do 

Porto
Maia

POCH-01-5571-FSE-002216
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS 

DE ÁGUAS SANTAS
Cursos Profissionais 19/07/2019 17/09/2018 31/08/2020 329 272,92 FSE 279 881,98

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal
Área Metropolitana do 

Porto
Maia

POCH-01-5571-FSE-002217
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

ESCOLA SECUNDÁRIA COM 3º CICLO DO 

ENSINO BÁSICO QUINTA DAS 

PALMEIRAS, COVILHÃ

Cursos Profissionais 06/03/2019 01/09/2018 31/08/2020 430 165,38 FSE 365 640,57

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Beiras e Serra da Estrela Covilhã

POCH-01-5571-FSE-002218
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DA 

GAFANHA DA NAZARÉ
Cursos Profissionais 06/03/2019 14/09/2018 31/08/2020 120 315,04 FSE 102 267,78

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Região de Aveiro Ílhavo

POCH-01-5571-FSE-002219
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE 

FREAMUNDE
Cursos Profissionais 06/03/2019 14/09/2018 31/08/2020 202 775,83 FSE 172 359,46

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Tâmega e Sousa Paços de Ferreira

POCH-01-5571-FSE-002220
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE 

GOUVEIA
Cursos Profissionais 22/03/2019 14/09/2018 31/07/2020 129 932,15 FSE 110 442,33

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Beiras e Serra da Estrela Gouveia

POCH-01-5571-FSE-002221
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS 

MARTINHO ÁRIAS, SOURE
Cursos Profissionais 20/05/2019 17/09/2018 31/08/2020 250 000,00 FSE 212 500,00

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Região de Coimbra Soure

POCH-01-5571-FSE-002222
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE 

PENALVA DO CASTELO
Cursos Profissionais 19/07/2019 17/09/2018 31/08/2020 164 281,38 FSE 139 639,17

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Viseu Dão Lafões Penalva do Castelo



                    Programa Operacional Capital Humano (PO CH)

                    Lista de Projetos Aprovados | Reportada a 31/03/2020

Código da Operação | Operation Code
Programa Operacional | 

Operational Programme
Eixo Prioritário do PO | OP Priority Axis

Nome do Beneficiário | Beneficiary 

Name

Nome da Operação | Operation 

Name

Data de Aprovação / 

Approval Date

Data de Início 

Aprovada / Start up 

Date

Data de Fim 

Aprovada / End of 

Operation Date

Despesas Elegíveis Totais 

Atribuídas à Operação | 

Total Eligible Expenditure 

Allocated to the 

Operation

FEEI | ESI 

Fund

Fundo Total Aprovado | 

Total Aproved Fund
Objetivo Temático | Thematic Objective

% 

cofinanciamento | 

% EU funding

Prioridade de Investimento | Investment Priority País | Country NUTS II | NUTS 2 NUTS III | NUTS 3

POCH-01-5571-FSE-002223
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE SANTA 

MARIA MAIOR, VIANA DO CASTELO
Cursos Profissionais 19/07/2019 12/09/2018 31/08/2020 447 663,74 FSE 380 514,18

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Alto Minho Viana do Castelo

POCH-01-5571-FSE-002224
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

ESCOLA SECUNDARIA EMIDIO 

NAVARRO
Cursos Profissionais 13/12/2018 17/09/2018 31/08/2020 647 968,05 FSE 550 772,84

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Viseu Dão Lafões Viseu

POCH-01-5571-FSE-002225
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS RIBEIRO 

SANCHES
Cursos Profissionais 06/03/2019 17/09/2018 31/08/2020 60 344,63 FSE 51 292,94

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Beira Baixa Penamacor

POCH-01-5571-FSE-002226
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DR. 

MÁRIO SACRAMENTO, AVEIRO
Cursos Profissionais 02/04/2019 14/09/2018 31/08/2020 103 675,33 FSE 88 124,03

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Região de Aveiro Aveiro

POCH-01-5571-FSE-002227
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO VERTICAL DE CANELAS Cursos Profissionais 02/04/2019 14/09/2018 31/08/2020 714 579,73 FSE 607 392,77

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal
Área Metropolitana do 

Porto
Vila Nova de Gaia

POCH-01-5571-FSE-002228
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

ESCOLA SECUNDÁRIA COM 3º CICLO DO 

ENSINO BÁSICO POETA AL BERTO, 

SINES

Cursos Profissionais 08/03/2019 17/09/2018 31/07/2020 92 649,04 FSE 78 751,68

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Alentejo Litoral Sines

POCH-01-5571-FSE-002229
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE 

RESENDE
Cursos Profissionais 01/02/2019 17/09/2018 31/08/2020 544 879,10 FSE 463 147,24

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Tâmega e Sousa Resende

POCH-01-5571-FSE-002230
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE 

PENACOVA
Cursos Profissionais 25/07/2019 14/09/2018 31/08/2020 246 285,43 FSE 209 342,62

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Região de Coimbra Penacova

POCH-01-5571-FSE-002231
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS CARLOS 

AMARANTE, BRAGA
Cursos Profissionais 06/03/2019 13/09/2018 31/07/2020 421 799,04 FSE 358 529,18

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Cávado Braga

POCH-01-5571-FSE-002232
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE 

PROENÇA-A-NOVA
Cursos Profissionais 19/07/2019 17/09/2018 31/08/2020 75 630,83 FSE 64 286,21

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Beira Baixa Proença-a-Nova

POCH-01-5571-FSE-002233
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS 

DE OLIVEIRA JÚNIOR
Cursos Profissionais 08/03/2019 17/09/2018 31/08/2020 247 146,95 FSE 210 074,91

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal
Área Metropolitana do 

Porto
São João da Madeira

POCH-01-5571-FSE-002234
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS FERNÃO 

DO PÓ
Cursos Profissionais 19/07/2019 14/09/2018 31/08/2020 353 863,17 FSE 300 783,69

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Oeste Bombarral

POCH-01-5571-FSE-002235
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE SEIA Cursos Profissionais 06/03/2019 12/09/2018 31/08/2020 579 747,61 FSE 492 785,47

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Beiras e Serra da Estrela Seia

POCH-01-5571-FSE-002236
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS COIMBRA 

CENTRO
Cursos Profissionais 22/03/2019 17/09/2018 31/08/2020 477 033,22 FSE 405 478,24

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Região de Coimbra Coimbra

POCH-01-5571-FSE-002237
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE VILA 

FLOR
Cursos Profissionais 19/07/2019 17/09/2018 31/08/2020 44 922,22 FSE 38 183,89

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal
Terras de Trás-os-

Montes
Vila Flor

POCH-01-5571-FSE-002238
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE 

MOGADOURO
Cursos Profissionais 29/04/2019 17/09/2018 31/08/2020 62 676,67 FSE 53 275,17

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal
Terras de Trás-os-

Montes
Mogadouro

POCH-01-5571-FSE-002239
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE 

AURÉLIA DE SOUSA, PORTO
Cursos Profissionais 22/03/2019 17/09/2018 31/08/2020 51 901,10 FSE 44 115,94

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal
Área Metropolitana do 

Porto
Porto

POCH-01-5571-FSE-002240
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS GIL PAES Cursos Profissionais 19/07/2019 14/09/2018 31/08/2020 226 518,12 FSE 192 540,40

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Médio Tejo Torres Novas

POCH-01-5571-FSE-002241
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE 

OLIVEIRA DO HOSPITAL
Cursos Profissionais 22/03/2019 12/09/2018 31/08/2020 244 825,24 FSE 208 101,45

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Região de Coimbra Oliveira do Hospital

POCH-01-5571-FSE-002242
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS SÁ DA 

BANDEIRA
Cursos Profissionais 15/03/2019 14/09/2018 31/08/2020 400 166,72 FSE 340 141,71

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Lezíria do Tejo Santarém

POCH-01-5571-FSE-002243
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE NUNO 

DE SANTA MARIA
Cursos Profissionais 19/07/2019 14/09/2018 31/08/2020 210 458,62 FSE 178 889,83

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Médio Tejo Tomar

POCH-01-5571-FSE-002244
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE PINHEL Cursos Profissionais 06/03/2019 17/09/2018 31/08/2020 236 666,94 FSE 201 166,90

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Beiras e Serra da Estrela Pinhel
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POCH-01-5571-FSE-002245
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE 

MAXIMINOS
Cursos Profissionais 19/07/2019 13/09/2018 31/08/2020 40 845,30 FSE 34 718,51

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Cávado Braga

POCH-01-5571-FSE-002246
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE PONTE 

DE LIMA
Cursos Profissionais 13/12/2018 17/09/2018 31/08/2020 700 246,63 FSE 595 209,64

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Alto Minho Ponte de Lima

POCH-01-5571-FSE-002247
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DA LIXA, 

FELGUEIRAS
Cursos Profissionais 13/12/2018 14/09/2018 31/08/2020 1 091 920,61 FSE 928 132,52

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Tâmega e Sousa Felgueiras

POCH-01-5571-FSE-002248
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS 

MARCELINO MESQUITA DO CARTAXO
Cursos Profissionais 15/03/2019 14/09/2018 31/08/2020 401 414,08 FSE 341 201,97

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Lezíria do Tejo Cartaxo

POCH-01-5571-FSE-002249
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS JOSÉ 

SANCHES E S. VICENTE DA BEIRA
Cursos Profissionais 06/03/2019 17/09/2018 31/08/2020 132 672,33 FSE 112 771,48

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Beira Baixa Castelo Branco

POCH-01-5571-FSE-002250
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE VILA POUCA DE 

AGUIAR - ZONA SUL
Cursos Profissionais 01/02/2019 17/09/2018 31/08/2020 518 204,97 FSE 440 474,22

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Alto Tâmega Vila Pouca de Aguiar

POCH-01-5571-FSE-002251
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE 

SOUSEL
Cursos Profissionais 19/07/2019 14/09/2018 31/08/2020 429 603,95 FSE 365 163,36

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Alto Alentejo Sousel

POCH-01-5571-FSE-002252
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS FERNÃO 

MAGALHÃES, CHAVES
Cursos Profissionais 13/12/2018 17/09/2018 31/08/2020 449 637,57 FSE 382 191,93

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Alto Tâmega Chaves

POCH-01-5571-FSE-002253
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

ESCOLA SECUNDARIA DE S.PEDRO-VILA 

REAL
Cursos Profissionais 08/03/2019 17/09/2018 31/08/2020 342 935,68 FSE 291 495,33

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Douro Vila Real

POCH-01-5571-FSE-002254
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS TOMAZ 

PELAYO, SANTO TIRSO
Cursos Profissionais 13/12/2018 13/09/2018 31/08/2020 884 633,35 FSE 751 938,35

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal
Área Metropolitana do 

Porto
Santo Tirso

POCH-01-5571-FSE-002255
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE VILA 

NOVA DA BARQUINHA
Cursos Profissionais 29/04/2019 14/09/2018 31/08/2020 182 567,42 FSE 155 182,31

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Médio Tejo Vila Nova da Barquinha

POCH-01-5571-FSE-002256
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE MORA Cursos Profissionais 25/07/2019 14/09/2018 31/07/2020 28 987,50 FSE 24 639,38

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Alentejo Central Mora

POCH-01-5571-FSE-002257
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE 

CASTRO DAIRE
Cursos Profissionais 01/02/2019 17/09/2018 31/08/2020 634 508,17 FSE 539 331,94

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Viseu Dão Lafões Castro Daire

POCH-01-5571-FSE-002258
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS 

DA SÉ
Cursos Profissionais 06/03/2019 17/09/2018 31/08/2020 334 804,23 FSE 284 583,60

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Douro Lamego

POCH-01-5571-FSE-002259
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE 

TONDELA TOMAZ RIBEIRO
Cursos Profissionais 13/12/2018 17/09/2018 31/08/2020 413 453,96 FSE 351 435,87

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Viseu Dão Lafões Tondela

POCH-01-5571-FSE-002260
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE IDÃES Cursos Profissionais 15/03/2019 14/09/2018 31/08/2020 173 648,34 FSE 147 601,09

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Tâmega e Sousa Felgueiras

POCH-01-5571-FSE-002261
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE 

TONDELA CÂNDIDO DE FIGUEIREDO
Cursos Profissionais 06/03/2019 17/09/2018 31/08/2020 98 793,43 FSE 83 974,42

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Viseu Dão Lafões Tondela

POCH-01-5571-FSE-002262
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS FERREIRA 

DE CASTRO
Cursos Profissionais 02/04/2019 14/09/2018 31/08/2020 445 161,68 FSE 378 387,43

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal
Área Metropolitana do 

Porto
Oliveira de Azeméis

POCH-01-5571-FSE-002263
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS 

DO CONCELHO DE ALFÂNDEGA DA FÉ
Cursos Profissionais 05/09/2019 14/09/2018 31/08/2020 55 690,66 FSE 47 337,06

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal
Terras de Trás-os-

Montes
Alfândega da Fé

POCH-01-5571-FSE-002264
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE 

ALFENA
Cursos Profissionais 02/04/2019 17/09/2018 31/08/2020 84 528,14 FSE 71 848,92

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal
Área Metropolitana do 

Porto
Valongo

POCH-01-5571-FSE-002265
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE 

OLIVEIRA DO BAIRRO
Cursos Profissionais 15/03/2019 17/09/2018 31/08/2020 263 378,82 FSE 223 872,00

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Região de Aveiro Oliveira do Bairro

POCH-01-5571-FSE-002266
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS MIGUEL 

TORGA, SABROSA
Cursos Profissionais 19/07/2019 14/09/2018 31/08/2020 160 357,82 FSE 136 304,15

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Douro Sabrosa
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POCH-01-5571-FSE-002267
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS D. 

SANCHO II, ALIJÓ
Cursos Profissionais 05/09/2019 18/09/2018 31/08/2020 264 665,99 FSE 224 966,09

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Douro Alijó

POCH-01-5571-FSE-002268
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

ESCOLA SECUNDARIA DE CALDAS DAS 

TAIPAS
Cursos Profissionais 01/02/2019 14/09/2018 31/08/2020 511 885,10 FSE 435 102,34

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Ave Guimarães

POCH-01-5571-FSE-002269
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

ESCOLA SECUNDÁRIA COM 3º CICLO DO 

ENSINO BÁSICO DE CAMILO CASTELO 

BRANCO, VILA REAL

Cursos Profissionais 08/03/2019 17/09/2018 31/08/2020 225 349,13 FSE 191 546,76

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Douro Vila Real

POCH-01-5571-FSE-002270
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE 

ESTARREJA
Cursos Profissionais 22/03/2019 17/09/2018 31/08/2020 463 281,00 FSE 393 788,85

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Região de Aveiro Estarreja

POCH-01-5571-FSE-002271
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE 

VALPAÇOS
Cursos Profissionais 15/03/2019 17/09/2018 31/08/2020 164 486,20 FSE 139 813,27

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Alto Tâmega Valpaços

POCH-01-5571-FSE-002272
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS Nº 1 DE 

SANTIAGO DO CACÉM
Cursos Profissionais 06/06/2019 17/09/2018 31/08/2020 134 812,18 FSE 114 590,35

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Alentejo Litoral Santiago do Cacém

POCH-01-5571-FSE-002273
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE VILELA Cursos Profissionais 02/04/2019 17/09/2018 31/08/2020 450 579,98 FSE 382 992,98

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal
Área Metropolitana do 

Porto
Paredes

POCH-01-5571-FSE-002274
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DR. 

RAMIRO SALGADO, TORRE DE 

MONCORVO

Cursos Profissionais 22/03/2019 17/09/2018 31/08/2020 112 315,71 FSE 95 468,35

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Douro Torre de Moncorvo

POCH-01-5571-FSE-002275
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE VILA 

VIÇOSA
Cursos Profissionais 19/07/2019 12/09/2018 31/08/2020 306 200,12 FSE 260 270,10

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Alentejo Central Vila Viçosa

POCH-01-5571-FSE-002276
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DO 

CONCELHO DE CAMPO MAIOR
Cursos Profissionais 15/03/2019 17/09/2018 31/08/2020 59 915,00 FSE 50 927,75

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Alto Alentejo Campo Maior

POCH-01-5571-FSE-002277
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS 

DE LORDELO
Cursos Profissionais 19/07/2019 17/09/2018 31/08/2020 81 444,73 FSE 69 228,02

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal
Área Metropolitana do 

Porto
Paredes

POCH-01-5571-FSE-002278
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE 

LOUSADA
Cursos Profissionais 06/03/2019 17/09/2018 31/08/2020 574 660,13 FSE 488 461,11

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Tâmega e Sousa Lousada

POCH-01-5571-FSE-002279
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DO 

FUNDÃO
Cursos Profissionais 19/07/2019 17/09/2018 31/07/2020 474 032,56 FSE 402 927,68

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Beiras e Serra da Estrela Fundão

POCH-01-5571-FSE-002280
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO VERTICAL DE MURÇA Cursos Profissionais 02/04/2019 03/09/2018 31/08/2020 78 069,30 FSE 66 358,91

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Douro Murça

POCH-01-5571-FSE-002281
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

ESCOLA SECUNDÁRIA DE PAÇOS DE 

FERREIRA
Cursos Profissionais 19/07/2019 17/09/2018 31/08/2020 580 240,54 FSE 493 204,46

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Tâmega e Sousa Paços de Ferreira

POCH-01-5571-FSE-002282
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS Nº 2 DE 

BEJA
Cursos Profissionais 15/03/2019 17/09/2018 31/08/2020 433 814,55 FSE 368 742,37

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Baixo Alentejo Beja

POCH-01-5571-FSE-002283
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE PONTE 

DA BARCA
Cursos Profissionais 06/03/2019 17/09/2018 31/08/2020 196 269,14 FSE 166 828,77

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Alto Minho Ponte da Barca

POCH-01-5571-FSE-002284
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS ABADE DE 

BAÇAL, BRAGANÇA
Cursos Profissionais 08/03/2019 17/09/2018 31/08/2020 170 443,10 FSE 144 876,64

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal
Terras de Trás-os-

Montes
Bragança

POCH-01-5571-FSE-002285
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

ESCOLA SECUNDARIA DE CAMPOS 

MELO
Cursos Profissionais 19/07/2019 18/09/2018 31/08/2020 266 957,64 FSE 226 913,99

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Beiras e Serra da Estrela Covilhã

POCH-01-5571-FSE-002286
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS 

LEONARDO COIMBRA FILHO
Cursos Profissionais 30/01/2020 17/09/2018 31/08/2020 280 288,89 FSE 238 245,56

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal
Área Metropolitana do 

Porto
Porto

POCH-01-5571-FSE-002287
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE 

POMBAL
Cursos Profissionais 01/02/2019 12/09/2018 31/08/2020 550 507,12 FSE 467 931,05

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Região de Leiria Pombal

POCH-01-5571-FSE-002288
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS 

DE PINHEIRO
Cursos Profissionais 22/03/2019 17/09/2018 31/08/2020 284 856,81 FSE 242 128,29

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Tâmega e Sousa Penafiel
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POCH-01-5571-FSE-002289
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS 

DE RODRIGUES DE FREITAS
Cursos Profissionais 08/03/2019 17/09/2018 31/08/2020 106 084,26 FSE 90 171,62

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal
Área Metropolitana do 

Porto
Porto

POCH-01-5571-FSE-002290
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS SÁ DE 

MIRANDA, BRAGA
Cursos Profissionais 19/07/2019 17/09/2018 31/08/2020 342 558,48 FSE 291 174,71

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Cávado Braga

POCH-01-5571-FSE-002291
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO VIEIRA DE ARAÚJO Cursos Profissionais 22/03/2019 17/09/2018 31/08/2020 128 029,21 FSE 108 824,83

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Ave Vieira do Minho

POCH-01-5571-FSE-002292
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE 

ANADIA
Cursos Profissionais 07/11/2019 14/09/2018 31/08/2020 383 156,58 FSE 325 683,09

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Região de Aveiro Anadia

POCH-01-5571-FSE-002293
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS ANDRÉ DE 

GOUVEIA, ÉVORA
Cursos Profissionais 13/12/2018 14/09/2018 31/08/2020 671 445,80 FSE 570 728,93

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Alentejo Central Évora

POCH-01-5571-FSE-002294
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS ALCAIDES 

DE FARIA, BARCELOS
Cursos Profissionais 06/03/2019 17/09/2018 31/08/2020 554 814,28 FSE 471 592,14

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Cávado Barcelos

POCH-01-5571-FSE-002295
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS SEVERIM 

DE FARIA, ÉVORA
Cursos Profissionais 19/07/2019 17/09/2018 31/08/2020 280 499,28 FSE 238 424,39

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Alentejo Central Évora

POCH-01-5571-FSE-002296
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE 

CORUCHE
Cursos Profissionais 08/03/2019 17/09/2018 31/08/2020 110 963,14 FSE 94 318,67

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Lezíria do Tejo Coruche

POCH-01-5571-FSE-002297
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE 

AMARES
Cursos Profissionais 19/07/2019 17/09/2018 31/08/2020 272 637,94 FSE 231 742,25

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Cávado Amares

POCH-01-5571-FSE-002298
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE VILA 

NOVA DE POIARES
Cursos Profissionais 02/04/2019 12/09/2018 31/08/2020 167 747,21 FSE 142 585,13

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Região de Coimbra Vila Nova de Poiares

POCH-01-5571-FSE-002299
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS EMÍDIO 

GARCIA, BRAGANÇA
Cursos Profissionais 06/03/2019 14/09/2018 31/08/2020 174 867,05 FSE 148 636,99

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal
Terras de Trás-os-

Montes
Bragança

POCH-01-5571-FSE-002300
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

ESCOLA SECUNDÁRIA COM 3º CICLO DO 

ENSINO BÁSICO JOSÉ RÉGIO, VILA DO 

CONDE

Cursos Profissionais 13/12/2018 17/09/2018 31/08/2020 619 603,17 FSE 526 662,69

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal
Área Metropolitana do 

Porto
Vila do Conde

POCH-01-5571-FSE-002301
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS 

TEMPLÁRIOS
Cursos Profissionais 01/02/2019 14/09/2018 31/08/2020 720 104,09 FSE 612 088,48

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Médio Tejo Tomar

POCH-01-5571-FSE-002302
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE 

ÁGUEDA SUL
Cursos Profissionais 01/02/2019 14/09/2018 31/08/2020 997 819,74 FSE 848 146,78

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Região de Aveiro Águeda

POCH-01-5571-FSE-002303
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DO 

CONCELHO DE FERREIRA DO ZÊZERE
Cursos Profissionais 06/03/2019 01/09/2018 31/08/2020 73 589,18 FSE 62 550,80

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Médio Tejo Ferreira do Zêzere

POCH-01-5571-FSE-002304
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DO 

SARDOAL
Cursos Profissionais 19/07/2019 17/09/2018 31/08/2020 103 053,80 FSE 87 595,73

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Médio Tejo Sardoal

POCH-01-5571-FSE-002305
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE 

ALCANENA
Cursos Profissionais 06/03/2019 17/09/2018 31/08/2020 221 652,00 FSE 188 404,20

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Médio Tejo Alcanena

POCH-01-5571-FSE-002306
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

ESCOLA SECUNDARIA DE EÇA DE 

QUEIROS POVOA DE VARZIM
Cursos Profissionais 06/03/2019 17/09/2018 31/08/2020 138 059,94 FSE 117 350,95

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal
Área Metropolitana do 

Porto
Póvoa de Varzim

POCH-01-5571-FSE-002307
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS ARTUR 

GONÇALVES
Cursos Profissionais 22/03/2019 17/09/2018 31/08/2020 214 290,84 FSE 182 147,21

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Médio Tejo Torres Novas

POCH-01-5571-FSE-002308
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS 

DE ARGA E LIMA
Cursos Profissionais 15/03/2019 14/09/2018 31/08/2020 261 046,24 FSE 221 889,30

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Alto Minho Viana do Castelo

POCH-01-5571-FSE-002309
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

ESCOLA SECUNDARIA FILIPA DE 

VILHENA
Cursos Profissionais 08/03/2019 17/09/2018 31/08/2020 152 428,60 FSE 129 564,31

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal
Área Metropolitana do 

Porto
Porto

POCH-01-5571-FSE-002310
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

ESCOLA SECUNDARIA JOSE FALCÃO Cursos Profissionais 15/03/2019 14/09/2018 31/08/2020 139 817,35 FSE 118 844,75

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Região de Coimbra Coimbra
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POCH-01-5571-FSE-002311
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

ESCOLA BÁSICA E SECUNDÁRIA QUINTA 

DAS FLORES, COIMBRA
Cursos Profissionais 15/03/2019 17/09/2018 31/08/2020 296 163,28 FSE 251 738,79

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Região de Coimbra Coimbra

POCH-01-5571-FSE-002312
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DA 

BATALHA
Cursos Profissionais 06/03/2019 17/09/2018 31/08/2020 230 402,84 FSE 195 842,41

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Região de Leiria Batalha

POCH-01-5571-FSE-002313
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE 

FIGUEIRÓ DOS VINHOS
Cursos Profissionais 19/07/2019 17/09/2018 31/08/2020 107 922,63 FSE 91 734,24

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Região de Leiria Figueiró dos Vinhos

POCH-01-5571-FSE-002314
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS Nº 1 DE 

ABRANTES
Cursos Profissionais 29/04/2019 14/09/2018 31/08/2020 375 739,39 FSE 319 378,48

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Médio Tejo Abrantes

POCH-01-5571-FSE-002315
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS PADRE 

ANTÓNIO DE ANDRADE
Cursos Profissionais 11/02/2020 17/09/2018 31/08/2020 130 042,50 FSE 110 536,13

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Beira Baixa Oleiros

POCH-01-5571-FSE-002316
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE 

BENAVENTE
Cursos Profissionais 15/03/2019 17/09/2018 31/08/2020 383 363,92 FSE 325 859,33

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Lezíria do Tejo Benavente

POCH-01-5571-FSE-002317
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS MARINHA 

GRANDE NASCENTE
Cursos Profissionais 19/07/2019 14/09/2018 31/08/2020 602 562,40 FSE 512 178,04

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Região de Leiria Marinha Grande

POCH-01-5571-FSE-002318
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS PADRE 

JOSÉ AUGUSTO DA FONSECA, AGUIAR 

DA BEIRA

Cursos Profissionais 06/03/2019 17/09/2018 31/08/2020 219 876,42 FSE 186 894,96

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Viseu Dão Lafões Aguiar da Beira

POCH-01-5571-FSE-002319
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE 

CONDEIXA-A-NOVA
Cursos Profissionais 29/04/2019 13/09/2018 31/08/2020 153 718,06 FSE 130 660,35

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Região de Coimbra Condeixa-a-Nova

POCH-01-5571-FSE-002320
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DO 

BONFIM
Cursos Profissionais 15/03/2019 15/09/2018 31/08/2020 286 496,66 FSE 243 522,16

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Alto Alentejo Portalegre

POCH-01-5571-FSE-002321
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE 

GOLEGÃ AZINHAGA E POMBALINHO
Cursos Profissionais 06/03/2019 12/09/2018 31/08/2020 106 752,93 FSE 90 739,99

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Lezíria do Tejo Golegã

POCH-01-5571-FSE-002322
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS SÃO 

MARTINHO DO PORTO
Cursos Profissionais 29/04/2019 17/09/2018 31/08/2020 99 931,44 FSE 84 941,72

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Oeste Alcobaça

POCH-01-5571-FSE-002323
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS OURÉM Cursos Profissionais 08/03/2019 01/09/2018 31/08/2020 305 857,22 FSE 259 978,64

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Médio Tejo Ourém

POCH-01-5571-FSE-002324
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DO 

CADAVAL
Cursos Profissionais 19/07/2019 17/09/2018 31/08/2020 65 863,93 FSE 55 984,34

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Oeste Cadaval

POCH-01-5571-FSE-002325
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DA GUIA Cursos Profissionais 15/03/2019 17/09/2018 31/08/2020 176 747,45 FSE 150 235,33

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Região de Leiria Pombal

POCH-01-5571-FSE-002326
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE 

CARRAZEDA DE ANSIÃES
Cursos Profissionais 06/03/2019 17/09/2018 31/08/2020 136 573,93 FSE 116 087,84

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Douro Carrazeda de Ansiães

POCH-01-5571-FSE-002327
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE CISTER Cursos Profissionais 22/03/2019 17/09/2018 31/08/2020 555 161,43 FSE 471 887,22

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Oeste Alcobaça

POCH-01-5571-FSE-002328
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

CONSERVATORIO DE MUSICA DE 

COIMBRA
Cursos Profissionais 22/03/2019 17/09/2018 31/08/2020 108 978,85 FSE 92 632,02

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Região de Coimbra Coimbra

POCH-01-5571-FSE-002329
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE 

MONTEMOR-O-VELHO
Cursos Profissionais 06/03/2019 14/09/2018 31/08/2020 163 169,38 FSE 138 693,97

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Região de Coimbra Montemor-o-Velho

POCH-01-5571-FSE-002330
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE 

RIBEIRA DE PENA
Cursos Profissionais 19/07/2019 17/09/2018 31/08/2020 115 545,78 FSE 98 213,91

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Alto Tâmega Ribeira de Pena

POCH-01-5571-FSE-002331
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS Nº 3 DE 

ELVAS
Cursos Profissionais 19/07/2019 12/09/2018 31/08/2020 516 496,50 FSE 439 022,03

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Alto Alentejo Elvas

POCH-01-5571-FSE-002332
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DA 

SENHORA DA HORA, MATOSINHOS
Cursos Profissionais 19/07/2019 17/09/2018 31/08/2020 202 585,35 FSE 172 197,55

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal
Área Metropolitana do 

Porto
Matosinhos
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POCH-01-5571-FSE-002333
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS FIGUEIRA 

NORTE
Cursos Profissionais 02/04/2019 17/09/2018 31/08/2020 123 611,21 FSE 105 069,53

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Região de Coimbra Figueira da Foz

POCH-01-5571-FSE-002334
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS FREI 

HEITOR PINTO
Cursos Profissionais 15/03/2019 14/09/2018 31/08/2020 196 867,82 FSE 167 337,65

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Beiras e Serra da Estrela Covilhã

POCH-01-5571-FSE-002335
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE PONTE 

DE SÔR
Cursos Profissionais 05/09/2019 17/09/2018 31/08/2020 160 366,44 FSE 136 311,47

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Alto Alentejo Ponte de Sor

POCH-01-5571-FSE-002336
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS MADEIRA 

TORRES
Cursos Profissionais 01/02/2019 12/09/2018 31/08/2020 857 406,11 FSE 728 795,19

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Oeste Torres Vedras

POCH-01-5571-FSE-002337
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS GABRIEL 

PEREIRA
Cursos Profissionais 02/04/2019 01/09/2018 31/08/2020 464 623,30 FSE 394 929,81

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Alentejo Central Évora

POCH-01-5571-FSE-002338
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS 

MORGADO DE MATEUS, VILA REAL
Cursos Profissionais 13/12/2018 17/09/2018 31/08/2020 661 896,17 FSE 562 611,74

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Douro Vila Real

POCH-01-5571-FSE-002339
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE PORTO 

DE MÓS
Cursos Profissionais 06/03/2019 12/09/2018 31/08/2020 260 640,35 FSE 221 544,30

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Região de Leiria Porto de Mós

POCH-01-5571-FSE-002340
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

ESCOLA SECUNDÁRIA DR. JOAQUIM DE 

CARVALHO, FIGUEIRA DA FOZ
Cursos Profissionais 08/03/2019 17/09/2018 31/08/2020 217 632,16 FSE 184 987,34

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Região de Coimbra Figueira da Foz

POCH-01-5571-FSE-002341
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE 

ALMEIDA
Cursos Profissionais 19/07/2019 17/09/2018 31/07/2020 49 675,66 FSE 42 224,31

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Beiras e Serra da Estrela Almeida

POCH-01-5571-FSE-002342
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS JOÃO DA 

SILVA CORREIA
Cursos Profissionais 02/04/2019 17/09/2018 31/08/2020 363 905,26 FSE 309 319,47

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal
Área Metropolitana do 

Porto
São João da Madeira

POCH-01-5571-FSE-002343
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS SANTOS 

SIMÕES
Cursos Profissionais 01/02/2019 17/09/2018 24/07/2020 705 804,55 FSE 599 933,87

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Ave Guimarães

POCH-01-5571-FSE-002344
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE 

MÉRTOLA
Cursos Profissionais 25/07/2019 14/09/2018 31/08/2020 26 627,70 FSE 22 633,55

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Baixo Alentejo Mértola

POCH-01-5571-FSE-002345
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE 

VALBOM
Cursos Profissionais 05/09/2019 17/09/2018 31/08/2020 134 513,68 FSE 114 336,63

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal
Área Metropolitana do 

Porto
Gondomar

POCH-01-5571-FSE-002346
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS 

DE CAMPO
Cursos Profissionais 06/03/2019 17/09/2018 31/08/2020 58 986,72 FSE 50 138,71

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal
Área Metropolitana do 

Porto
Valongo

POCH-01-5571-FSE-002347
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS PEDRO 

ÁLVARES CABRAL
Cursos Profissionais 25/07/2019 17/09/2018 31/08/2020 45 288,53 FSE 38 495,25

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Beiras e Serra da Estrela Belmonte

POCH-01-5571-FSE-002348
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DA TROFA Cursos Profissionais 22/03/2019 17/09/2018 31/08/2020 289 790,96 FSE 246 322,32

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal
Área Metropolitana do 

Porto
Trofa

POCH-01-5571-FSE-002349
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE RIO 

TINTO Nº 3
Cursos Profissionais 15/03/2019 13/09/2018 31/08/2020 438 460,39 FSE 372 691,33

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal
Área Metropolitana do 

Porto
Gondomar

POCH-01-5571-FSE-002350
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS COIMBRA 

OESTE
Cursos Profissionais 06/03/2019 03/09/2018 31/07/2020 554 299,52 FSE 471 154,59

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Região de Coimbra Coimbra

POCH-01-5571-FSE-002351
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE 

MIRANDELA
Cursos Profissionais 19/07/2019 17/09/2018 31/08/2020 229 443,05 FSE 195 026,59

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal
Terras de Trás-os-

Montes
Mirandela

POCH-01-5571-FSE-002352
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE 

PÓVOA DO LANHOSO
Cursos Profissionais 15/03/2019 14/09/2018 31/07/2020 440 415,61 FSE 374 353,27

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Ave Póvoa de Lanhoso

POCH-01-5571-FSE-002353
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE JOSÉ 

RELVAS
Cursos Profissionais 15/03/2019 17/09/2018 31/08/2020 142 930,65 FSE 121 491,05

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Lezíria do Tejo Alpiarça

POCH-01-5571-FSE-002354
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE MIRA Cursos Profissionais 02/04/2019 17/09/2018 31/08/2020 166 820,68 FSE 141 797,58

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Região de Coimbra Mira
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POCH-01-5571-FSE-002355
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS Nº 1 DE 

BEJA
Cursos Profissionais 06/03/2019 17/09/2018 31/08/2020 263 701,76 FSE 224 146,50

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Baixo Alentejo Beja

POCH-01-5571-FSE-002356
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS LATINO 

COELHO, LAMEGO
Cursos Profissionais 19/07/2019 17/09/2018 31/08/2020 306 821,37 FSE 260 798,16

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Douro Lamego

POCH-01-5571-FSE-002357
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

ESCOLA SECUNDARIA DE VIRIATO,VISEU Cursos Profissionais 06/03/2019 03/09/2018 31/08/2020 195 077,33 FSE 165 815,73

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Viseu Dão Lafões Viseu

POCH-01-5571-FSE-002358
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS VERDE 

HORIZONTE
Cursos Profissionais 06/03/2019 13/09/2018 31/08/2020 298 435,39 FSE 253 670,08

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Médio Tejo Mação

POCH-01-5571-FSE-002359
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

ESCOLA SECUNDÁRIA COM 3º CICLO DO 

ENSINO BÁSICO DE MOURA
Cursos Profissionais 08/03/2019 14/09/2018 31/08/2020 170 624,36 FSE 145 030,71

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Baixo Alentejo Moura

POCH-01-5571-FSE-002360
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS CAROLINA 

MICHAELIS, CEDOFEITA, PORTO
Cursos Profissionais 06/03/2019 17/09/2018 31/08/2020 140 259,66 FSE 119 220,71

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal
Área Metropolitana do 

Porto
Porto

POCH-01-5571-FSE-002361
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DA 

AZAMBUJA
Cursos Profissionais 02/04/2019 01/09/2018 31/08/2020 154 120,54 FSE 131 002,46

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Lezíria do Tejo Azambuja

POCH-01-5571-FSE-002362
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS CAMPO 

ABERTO, BEIRIZ
Cursos Profissionais 08/03/2019 14/09/2018 31/08/2020 297 844,80 FSE 253 168,08

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal
Área Metropolitana do 

Porto
Póvoa de Varzim

POCH-01-5571-FSE-002363
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

ESCOLA SECUNDARIA DE D.DINIS Cursos Profissionais 22/03/2019 14/09/2018 31/08/2020 339 038,27 FSE 288 182,53

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Região de Coimbra Coimbra

POCH-01-5571-FSE-002364
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS 

DE CASTELO DE PAIVA
Cursos Profissionais 25/07/2019 12/09/2018 31/08/2020 313 918,91 FSE 266 831,07

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Tâmega e Sousa Castelo de Paiva

POCH-01-5571-FSE-002365
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS 

DOMINGOS SEQUEIRA, LEIRIA
Cursos Profissionais 17/01/2020 14/09/2018 31/08/2020 656 312,69 FSE 557 865,79

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Região de Leiria Leiria

POCH-01-5571-FSE-002366
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO VERTICAL DE MACEDO 

DE CAVALEIROS
Cursos Profissionais 08/03/2019 17/09/2018 31/08/2020 292 506,62 FSE 248 630,63

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal
Terras de Trás-os-

Montes
Macedo de Cavaleiros

POCH-01-5571-FSE-002367
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DA LOUSÃ Cursos Profissionais 19/07/2019 17/09/2018 31/07/2020 246 708,00 FSE 209 701,80

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Região de Coimbra Lousã

POCH-01-5571-FSE-002369
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE OVAR 

SUL
Cursos Profissionais 02/04/2019 14/09/2018 31/08/2020 250 620,64 FSE 213 027,54

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Região de Aveiro Ovar

POCH-01-5571-FSE-002370
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE 

SALVATERRA DE MAGOS
Cursos Profissionais 13/12/2018 17/09/2018 31/08/2020 156 509,11 FSE 133 032,74

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Lezíria do Tejo Salvaterra de Magos

POCH-01-5571-FSE-002371
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS JOSÉ 

ESTEVÃO
Cursos Profissionais 01/02/2019 17/09/2018 31/08/2020 628 339,98 FSE 534 088,98

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Região de Aveiro Aveiro

POCH-01-5571-FSE-002372
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DAMIÃO 

DE GOES, ALENQUER
Cursos Profissionais 19/07/2019 14/09/2018 31/08/2020 208 493,50 FSE 177 219,48

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Oeste Alenquer

POCH-01-5571-FSE-002373
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS COELHO E 

CASTRO, SANTA MARIA DA FEIRA
Cursos Profissionais 22/03/2019 17/09/2018 31/08/2020 372 766,07 FSE 316 851,16

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal
Área Metropolitana do 

Porto
Santa Maria da Feira

POCH-01-5571-FSE-002374
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS FIGUEIRA 

MAR
Cursos Profissionais 13/12/2018 17/09/2018 31/08/2020 1 203 725,02 FSE 1 023 166,27

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Região de Coimbra Figueira da Foz

POCH-01-5571-FSE-002375
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS D. 

AFONSO HENRIQUES, AVES, SANTO 

TIRSO

Cursos Profissionais 29/04/2019 17/09/2018 31/08/2020 321 409,13 FSE 273 197,76

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal
Área Metropolitana do 

Porto
Santo Tirso

POCH-01-5571-FSE-002376
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS JOSEFA 

DE ÓBIDOS
Cursos Profissionais 19/07/2019 03/09/2018 31/08/2020 266 506,45 FSE 226 530,48

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Oeste Óbidos

POCH-01-5571-FSE-002377
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DA 

LOURINHÃ
Cursos Profissionais 15/03/2019 14/09/2018 31/08/2020 386 658,81 FSE 328 659,99

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Oeste Lourinhã
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POCH-01-5571-FSE-002378
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS D.MARIA 

II, BRAGA
Cursos Profissionais 02/04/2019 17/09/2018 31/08/2020 384 907,85 FSE 327 171,67

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Cávado Braga

POCH-01-5571-FSE-002379
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE 

ANTÓNIO NOBRE
Cursos Profissionais 02/04/2019 17/09/2018 31/08/2020 191 048,92 FSE 162 391,58

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal
Área Metropolitana do 

Porto
Porto

POCH-01-5571-FSE-002380
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DA SERTÃ Cursos Profissionais 22/03/2019 14/09/2018 31/08/2020 227 703,24 FSE 193 547,75

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Médio Tejo Sertã

POCH-01-5571-FSE-002381
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

ESCOLA SECUNDÁRIA DE VILA VERDE Cursos Profissionais 15/03/2019 17/09/2018 31/08/2020 435 495,18 FSE 370 170,90

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Cávado Vila Verde

POCH-01-5571-FSE-002382
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS ALBERTO 

SAMPAIO
Cursos Profissionais 06/03/2019 17/09/2018 31/08/2020 512 709,57 FSE 435 803,13

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Cávado Braga

POCH-01-5571-FSE-002383
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE 

MOIMENTA DA BEIRA
Cursos Profissionais 24/01/2020 01/09/2018 31/08/2020 124 154,81 FSE 105 531,59

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Douro Moimenta da Beira

POCH-01-5571-FSE-002384
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS Nº 1 DE 

GONDOMAR
Cursos Profissionais 13/12/2018 18/09/2018 31/08/2020 1 113 756,76 FSE 946 693,25

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal
Área Metropolitana do 

Porto
Gondomar

POCH-01-5571-FSE-002385
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS 

ARQUEÓLOGO MÁRIO CARDOSO
Cursos Profissionais 05/09/2019 14/09/2018 31/08/2020 90 666,49 FSE 77 066,52

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Ave Guimarães

POCH-01-5571-FSE-002386
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE 

CABECEIRAS DE BASTO
Cursos Profissionais 19/07/2019 17/09/2018 31/08/2020 269 375,69 FSE 228 969,34

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Ave Cabeceiras de Basto

POCH-01-5571-FSE-002387
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE 

CELORICO DE BASTO
Cursos Profissionais 25/07/2019 17/09/2018 31/08/2020 208 931,10 FSE 177 591,44

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Tâmega e Sousa Celorico de Basto

POCH-01-5571-FSE-002388
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

ESCOLA SECUNDÁRIA DE FELGUEIRAS Cursos Profissionais 01/02/2019 17/09/2018 31/08/2020 1 217 308,38 FSE 1 034 712,12

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Tâmega e Sousa Felgueiras

POCH-01-5571-FSE-002389
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS 

DE ÍNFIAS
Cursos Profissionais 15/03/2019 17/09/2018 31/08/2020 100 409,30 FSE 85 347,91

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Ave Vizela

POCH-01-5571-FSE-002390
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO VERTICAL DE MONDIM 

DE BASTO
Cursos Profissionais 08/03/2019 17/09/2018 31/08/2020 364 890,62 FSE 310 157,03

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Ave Mondim de Basto

POCH-01-5571-FSE-002391
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DR. 

BENTO DA CRUZ, MONTALEGRE
Cursos Profissionais 29/04/2019 17/09/2018 31/08/2020 204 502,50 FSE 173 827,13

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Alto Tâmega Montalegre

POCH-01-5571-FSE-002392
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS LOUSADA 

OESTE
Cursos Profissionais 25/07/2019 14/09/2018 31/08/2020 141 952,43 FSE 120 659,57

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Tâmega e Sousa Lousada

POCH-01-5571-FSE-002393
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS Nº 2 DE 

ABRANTES
Cursos Profissionais 02/04/2019 17/09/2018 31/08/2020 98 841,63 FSE 84 015,39

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Médio Tejo Abrantes

POCH-01-5571-FSE-002394
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE 

FORNOS DE ALGODRES
Cursos Profissionais 15/03/2019 14/09/2018 31/08/2020 94 459,14 FSE 80 290,27

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Beiras e Serra da Estrela Fornos de Algodres

POCH-01-5571-FSE-002395
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS D. DINIS, 

SANTO TIRSO
Cursos Profissionais 22/03/2019 17/09/2018 31/08/2020 303 962,61 FSE 258 368,22

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal
Área Metropolitana do 

Porto
Santo Tirso

POCH-01-5571-FSE-002396
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

ESCOLA SECUNDÁRIA AFONSO LOPES 

VIEIRA, LEIRIA
Cursos Profissionais 19/07/2019 13/09/2018 31/08/2020 363 941,22 FSE 309 350,04

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Região de Leiria Leiria

POCH-01-5571-FSE-002397
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE 

CONSTÂNCIA
Cursos Profissionais 08/03/2019 14/09/2018 31/08/2020 115 785,74 FSE 98 417,88

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Médio Tejo Constância

POCH-01-5571-FSE-002398
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DR. 

FERREIRA DA SILVA
Cursos Profissionais 15/03/2019 12/09/2018 31/08/2020 219 671,67 FSE 186 720,92

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal
Área Metropolitana do 

Porto
Oliveira de Azeméis

POCH-01-5571-FSE-002399
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

ESCOLA SECUNDÁRIA DR. JOAQUIM 

GOMES FERREIRA ALVES
Cursos Profissionais 02/04/2019 14/09/2018 31/08/2020 360 988,98 FSE 306 840,63

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal
Área Metropolitana do 

Porto
Vila Nova de Gaia
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POCH-01-5571-FSE-002400
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE 

ERMESINDE, VALONGO
Cursos Profissionais 15/03/2019 17/09/2018 31/08/2020 209 815,59 FSE 178 343,25

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal
Área Metropolitana do 

Porto
Valongo

POCH-01-5571-FSE-002401
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE SANTA 

MARIA DA FEIRA
Cursos Profissionais 13/12/2018 17/09/2018 31/08/2020 828 587,56 FSE 704 299,43

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal
Área Metropolitana do 

Porto
Santa Maria da Feira

POCH-01-5571-FSE-002402
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DA 

CHAMUSCA
Cursos Profissionais 06/03/2019 17/09/2018 31/08/2020 115 678,20 FSE 98 326,47

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Lezíria do Tejo Chamusca

POCH-01-5571-FSE-002403
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE 

PADRÃO DA LÉGUA
Cursos Profissionais 19/07/2019 17/09/2018 31/08/2020 107 105,30 FSE 91 039,51

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal
Área Metropolitana do 

Porto
Matosinhos

POCH-01-5571-FSE-002404
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

ESCOLA SECUNDÁRIA JOÃO 

GONÇALVES ZARCO, MATOSINHOS
Cursos Profissionais 22/03/2019 17/09/2018 31/08/2020 456 546,51 FSE 388 064,53

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal
Área Metropolitana do 

Porto
Matosinhos

POCH-01-5571-FSE-002405
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO ESCOLAS D. AFONSO 

SANCHES, VILA DO CONDE
Cursos Profissionais 13/12/2018 12/09/2018 31/08/2020 1 210 335,47 FSE 1 028 785,15

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal
Área Metropolitana do 

Porto
Vila do Conde

POCH-01-5571-FSE-002406
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS AMATO 

LUSITANO
Cursos Profissionais 19/07/2019 01/09/2018 31/08/2020 604 019,22 FSE 513 416,34

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Beira Baixa Castelo Branco

POCH-01-5571-FSE-002407
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO ESCOLAS DE PADRE 

BENJAMIM SALGADO, VILA NOVA DE 

FAMALICÃO

Cursos Profissionais 13/12/2018 17/09/2018 31/08/2020 649 764,60 FSE 552 299,91

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Ave Vila Nova de Famalicão

POCH-01-5571-FSE-002408
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS MARINHA 

GRANDE POENTE
Cursos Profissionais 06/03/2019 17/09/2018 31/08/2020 617 338,79 FSE 524 737,97

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Região de Leiria Marinha Grande

POCH-01-5571-FSE-002409
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DANIEL 

FARIA, BALTAR, PAREDES
Cursos Profissionais 06/03/2019 14/09/2018 31/08/2020 94 018,23 FSE 79 915,50

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal
Área Metropolitana do 

Porto
Paredes

POCH-01-5571-FSE-002410
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE 

ESMORIZ, OVAR NORTE
Cursos Profissionais 06/03/2019 14/09/2018 31/08/2020 188 620,04 FSE 160 327,03

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Região de Aveiro Ovar

POCH-01-5571-FSE-002411
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE 

ODEMIRA
Cursos Profissionais 19/07/2019 13/09/2018 31/08/2020 116 735,97 FSE 99 225,57

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Alentejo Litoral Odemira

POCH-01-5571-FSE-002412
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

ESCOLA SECUNDARIA DE PAREDES Cursos Profissionais 25/07/2019 01/09/2018 31/08/2020 49 924,68 FSE 42 435,98

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal
Área Metropolitana do 

Porto
Paredes

POCH-01-5571-FSE-002413
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE SANTO 

ANDRÉ, SANTIAGO DO CACÉM
Cursos Profissionais 19/07/2019 13/09/2018 31/08/2020 146 766,78 FSE 124 751,76

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Alentejo Litoral Santiago do Cacém

POCH-01-5571-FSE-002414
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE SANTA 

COMBA DÃO
Cursos Profissionais 19/07/2019 17/09/2018 31/08/2020 194 623,24 FSE 165 429,75

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Viseu Dão Lafões Santa Comba Dão

POCH-01-5571-FSE-002415
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE 

FONTES PEREIRA DE MELO
Cursos Profissionais 01/02/2019 13/09/2018 31/08/2020 1 001 974,81 FSE 851 678,59

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal
Área Metropolitana do 

Porto
Porto

POCH-01-5571-FSE-002416
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

ESCOLA SECUNDÁRIA COM 3º CICLO DO 

ENSINO BÁSICO MARTINS SARMENTO, 

GUIMARÃES

Cursos Profissionais 01/02/2019 13/09/2018 31/08/2020 1 062 256,15 FSE 902 917,73

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Ave Guimarães

POCH-01-5571-FSE-002417
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE BÚZIO Cursos Profissionais 02/04/2019 17/09/2018 31/08/2020 348 972,30 FSE 296 626,46

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal
Área Metropolitana do 

Porto
Vale de Cambra

POCH-01-5571-FSE-002418
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE 

VALDEVEZ
Cursos Profissionais 01/02/2019 15/09/2018 31/08/2020 579 707,39 FSE 492 751,28

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Alto Minho Arcos de Valdevez

POCH-01-5571-FSE-002419
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DIOGO DE 

MACEDO, OLIVAL, VILA NOVA DE GAIA
Cursos Profissionais 06/03/2019 14/09/2018 31/08/2020 202 942,67 FSE 172 501,27

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal
Área Metropolitana do 

Porto
Vila Nova de Gaia

POCH-01-5571-FSE-002420
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

ESCOLA SECUNDÁRIA DO PROFESSOR 

DOUTOR FLÁVIO F. PINTO RESENDE, 

CINFÃES

Cursos Profissionais 19/07/2019 17/09/2018 31/08/2020 641 746,58 FSE 545 484,59

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Tâmega e Sousa Cinfães

POCH-01-5571-FSE-002421
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE SÃO 

PEDRO DO SUL
Cursos Profissionais 15/03/2019 17/09/2018 31/08/2020 401 734,41 FSE 341 474,25

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Viseu Dão Lafões São Pedro do Sul
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POCH-01-5571-FSE-002422
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE 

OLIVEIRA DE FRADES
Cursos Profissionais 15/03/2019 17/09/2018 31/08/2020 287 232,24 FSE 244 147,40

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Viseu Dão Lafões Oliveira de Frades

POCH-01-5571-FSE-002423
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS 

HENRIQUE SOMMER, MACEIRA, LEIIA
Cursos Profissionais 15/03/2019 17/09/2018 31/08/2020 96 652,43 FSE 82 154,57

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Região de Leiria Leiria

POCH-01-5571-FSE-002424
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS Nº 1 DE 

MARCO DE CANAVESES
Cursos Profissionais 25/07/2019 12/09/2018 31/08/2020 557 626,03 FSE 473 982,13

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Tâmega e Sousa Marco de Canaveses

POCH-01-5571-FSE-002425
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

ESCOLA SECUNDARIA DE FRANCISCO 

RODRIGUES LOBO
Cursos Profissionais 13/12/2018 17/09/2018 31/08/2020 663 098,51 FSE 563 633,73

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Região de Leiria Leiria

POCH-01-5571-FSE-002426
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

ESCOLA SECUNDÁRIA DE ROCHA 

PEIXOTO
Cursos Profissionais 01/02/2019 01/09/2018 31/08/2020 696 170,37 FSE 591 744,81

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal
Área Metropolitana do 

Porto
Póvoa de Varzim

POCH-01-5571-FSE-002427
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DR. 

ANTÓNIO GRANJO, CHAVES
Cursos Profissionais 25/07/2019 14/09/2018 31/08/2020 120 694,84 FSE 102 590,61

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Alto Tâmega Chaves

POCH-01-5571-FSE-002428
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE VIEIRA 

DE LEIRIA
Cursos Profissionais 19/07/2019 14/09/2018 31/08/2020 87 003,47 FSE 73 952,95

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Região de Leiria Marinha Grande

POCH-01-5571-FSE-002429
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS 

FRANCISCO DE HOLANDA
Cursos Profissionais 01/02/2019 12/09/2018 31/08/2020 923 341,30 FSE 784 840,11

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Ave Guimarães

POCH-01-5571-FSE-002430
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE VILA 

NOVA DE PAIVA
Cursos Profissionais 19/07/2019 14/09/2018 31/08/2020 126 514,03 FSE 107 536,93

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Viseu Dão Lafões Vila Nova de Paiva

POCH-01-5571-FSE-002431
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS 

DR.SERAFIM LEITE
Cursos Profissionais 13/12/2018 17/09/2018 31/08/2020 520 426,86 FSE 442 362,83

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal
Área Metropolitana do 

Porto
São João da Madeira

POCH-01-5571-FSE-002432
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS CAMILO 

CASTELO BRANCO
Cursos Profissionais 13/12/2018 14/09/2018 31/08/2020 990 569,06 FSE 841 983,70

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Ave Vila Nova de Famalicão

POCH-01-5571-FSE-002433
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DR. 

GINESTAL MACHADO
Cursos Profissionais 13/12/2018 17/09/2018 31/08/2020 640 154,51 FSE 544 131,33

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Lezíria do Tejo Santarém

POCH-01-5571-FSE-002434
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE NELAS Cursos Profissionais 02/04/2019 12/09/2018 31/08/2020 276 538,96 FSE 235 058,12

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Viseu Dão Lafões Nelas

POCH-01-5571-FSE-002435
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS CIDADE 

DO ENTRONCAMENTO
Cursos Profissionais 06/03/2019 12/09/2018 31/08/2020 408 403,05 FSE 347 142,59

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Médio Tejo Entroncamento

POCH-01-5571-FSE-002436
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE 

VALONGO
Cursos Profissionais 13/12/2018 17/09/2018 31/08/2020 764 877,00 FSE 650 145,45

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal
Área Metropolitana do 

Porto
Valongo

POCH-01-5571-FSE-002437
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS SOARES 

BASTO
Cursos Profissionais 13/12/2018 14/09/2018 31/08/2020 1 127 034,76 FSE 957 979,55

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal
Área Metropolitana do 

Porto
Oliveira de Azeméis

POCH-01-5571-FSE-002438
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DO 

CONCELHO DE VIANA DO ALENTEJO
Cursos Profissionais 15/03/2019 17/09/2018 31/08/2020 101 092,55 FSE 85 928,67

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Alentejo Central Viana do Alentejo

POCH-01-5571-FSE-002439
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE 

ARRIFANA, SANTA MARIA DA FEIRA
Cursos Profissionais 02/04/2019 10/09/2018 31/08/2020 173 130,77 FSE 147 161,15

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal
Área Metropolitana do 

Porto
Santa Maria da Feira

POCH-01-5571-FSE-002440
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS 

HENRIQUES NOGUEIRA
Cursos Profissionais 06/03/2019 17/09/2018 31/08/2020 770 929,84 FSE 655 290,36

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Oeste Torres Vedras

POCH-01-5571-FSE-002441
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

ESCOLA SECUNDARIA DA RAINHA 

SANTA ISABEL,ESTREMOZ
Cursos Profissionais 22/03/2019 17/09/2018 31/08/2020 389 488,88 FSE 331 065,55

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Alentejo Central Estremoz

POCH-01-5571-FSE-002442
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

ESCOLA SECUNDÁRIA DE INÊS DE 

CASTRO
Cursos Profissionais 29/04/2019 17/09/2018 31/08/2020 547 194,28 FSE 465 115,14

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal
Área Metropolitana do 

Porto
Vila Nova de Gaia

POCH-01-5571-FSE-002443
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS RAUL 

PROENÇA
Cursos Profissionais 06/03/2019 17/09/2018 31/08/2020 143 448,62 FSE 121 931,33

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Oeste Caldas da Rainha
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POCH-01-5571-FSE-002444
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS 

PROFESSOR ANTÓNIO DA NATIVIDADE, 

MESÃO FRIO

Cursos Profissionais 02/04/2019 17/09/2018 31/08/2020 63 026,80 FSE 53 572,78

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Douro Mesão Frio

POCH-01-5571-FSE-002445
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE 

ALBERGARIA-A-VELHA
Cursos Profissionais 25/07/2019 17/09/2018 31/08/2020 719 160,29 FSE 611 286,25

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Região de Aveiro Albergaria-a-Velha

POCH-01-5571-FSE-002446
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

ESCOLA SECUNDÁRIA DR.AUGUSTO 

CÉSAR DA SILVA FERREIRA, RIO MAIOR
Cursos Profissionais 19/07/2019 14/09/2018 31/08/2020 302 783,64 FSE 257 366,09

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Lezíria do Tejo Rio Maior

POCH-01-5571-FSE-002447
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS RAFAEL 

BORDALO PINHEIRO
Cursos Profissionais 01/02/2019 14/09/2018 31/08/2020 1 076 299,59 FSE 914 854,65

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Oeste Caldas da Rainha

POCH-01-5571-FSE-002448
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS 

DR.MANUEL LARANJEIRA, ESPINHO
Cursos Profissionais 06/03/2019 17/09/2018 31/08/2020 372 731,71 FSE 316 821,95

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal
Área Metropolitana do 

Porto
Espinho

POCH-01-5571-FSE-002449
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE 

ALMEIRIM
Cursos Profissionais 02/04/2019 14/09/2018 31/08/2020 507 964,45 FSE 431 769,78

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Lezíria do Tejo Almeirim

POCH-01-5571-FSE-002450
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DA MAIA Cursos Profissionais 05/09/2019 18/09/2018 31/08/2020 526 027,11 FSE 447 123,04

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal
Área Metropolitana do 

Porto
Maia

POCH-01-5571-FSE-002451
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS 

ALEXANDRE HERCULANO, PORTO
Cursos Profissionais 15/03/2019 17/09/2018 31/08/2020 109 333,79 FSE 92 933,72

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal
Área Metropolitana do 

Porto
Porto

POCH-01-5571-FSE-002452
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE GAIA 

NASCENTE, VILA NOVA DE GAIA
Cursos Profissionais 22/03/2019 17/09/2018 31/08/2020 407 274,31 FSE 346 183,16

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal
Área Metropolitana do 

Porto
Vila Nova de Gaia

POCH-01-5571-FSE-002453
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DO CERCO 

DO PORTO, PORTO
Cursos Profissionais 22/03/2019 17/09/2018 31/08/2020 381 495,25 FSE 324 270,96

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal
Área Metropolitana do 

Porto
Porto

POCH-01-5571-FSE-002454
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE 

AROUCA
Cursos Profissionais 13/12/2018 15/09/2018 31/08/2020 462 231,85 FSE 392 897,07

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal
Área Metropolitana do 

Porto
Arouca

POCH-01-5571-FSE-002455
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS À BEIRA 

DOURO-MEDAS
Cursos Profissionais 19/07/2019 17/09/2018 31/08/2020 66 600,52 FSE 56 610,44

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal
Área Metropolitana do 

Porto
Gondomar

POCH-01-5571-FSE-002456
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DR. 

MACHADO DE MATOS, FELGUEIRAS
Cursos Profissionais 01/02/2019 17/09/2018 31/08/2020 587 102,07 FSE 499 036,76

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Tâmega e Sousa Felgueiras

POCH-01-5571-FSE-002457
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

ESCOLA SECUNDARIA COM 3º CICLO DO 

ENSINO BÁSICO ARQUITECTO OLIVEIRA 

FERREIRA, ARCOZELO, VILA NOVA DE 

GAIA

Cursos Profissionais 02/04/2019 14/09/2018 31/08/2020 501 917,60 FSE 426 629,96

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal
Área Metropolitana do 

Porto
Vila Nova de Gaia

POCH-01-5571-FSE-002458
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

ESCOLA SECUNDÁRIA COM 3º CICLO DO 

ENSINO BÁSICO DE AMARANTE
Cursos Profissionais 19/07/2019 17/09/2018 31/08/2020 428 957,10 FSE 364 613,54

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Tâmega e Sousa Amarante

POCH-01-5571-FSE-002459
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO VERTICAL DE PORTEL Cursos Profissionais 05/09/2019 17/09/2018 31/08/2020 81 018,12 FSE 68 865,40

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Alentejo Central Portel

POCH-01-5571-FSE-002460
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS VALE 

D'ESTE
Cursos Profissionais 19/07/2019 13/09/2018 31/08/2020 250 076,36 FSE 212 564,91

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Cávado Barcelos

POCH-01-5571-FSE-002461
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DR.JOÃO 

DE ARAÚJO CORREIA
Cursos Profissionais 25/07/2019 14/09/2018 31/08/2020 220 122,32 FSE 187 103,97

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Douro Peso da Régua

POCH-01-5571-FSE-002462
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DR. 

MANUEL GOMES DE ALMEIDA, 

ESPINHO

Cursos Profissionais 01/02/2019 17/09/2018 31/08/2020 552 066,79 FSE 469 256,77

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal
Área Metropolitana do 

Porto
Espinho

POCH-01-5571-FSE-002463
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS D. 

SANCHO I, VILA NOVA DE FAMALICÃO
Cursos Profissionais 13/12/2018 03/09/2018 31/08/2020 966 011,56 FSE 821 109,83

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Ave Vila Nova de Famalicão

POCH-01-5571-FSE-002464
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE 

CARVALHOS, VILA NOVA DE GAIA
Cursos Profissionais 13/12/2018 17/09/2018 31/08/2020 500 662,30 FSE 425 562,96

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal
Área Metropolitana do 

Porto
Vila Nova de Gaia

POCH-01-5571-FSE-002465
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS JOAQUIM 

INÁCIO DA CRUZ SOBRAL
Cursos Profissionais 11/11/2019 10/09/2018 31/08/2020 109 752,00 FSE 93 289,20

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Oeste Sobral de Monte Agraço
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POCH-01-5571-FSE-002466
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS INFANTE 

D. HENRIQUE, PORTO
Cursos Profissionais 08/08/2019 17/09/2018 31/08/2020 103 035,76 FSE 87 580,40

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal
Área Metropolitana do 

Porto
Porto

POCH-01-5571-FSE-002467
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

CENTRO DIOCESANO DE PROMOÇÃO 

SOCIAL
Cursos Profissionais 08/01/2019 14/09/2018 31/08/2020 258 362,32 FSE 219 607,97

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Douro Lamego

POCH-01-5571-FSE-002468
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

CENTRO DE CARIDADE NOSSA 

SENHORA DO PERPETUO SOCORRO
Cursos Profissionais 19/11/2019 09/09/2019 31/08/2020 225 797,08 FSE 191 927,52

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal
Área Metropolitana do 

Porto
Porto

POCH-01-5571-FSE-002469
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

EBA - FORMAÇÃO PROFISSIONAL, 

LIMITADA
Cursos Profissionais 19/11/2019 13/09/2019 31/08/2020 423 616,67 FSE 360 074,17

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Região de Coimbra Penacova

POCH-01-5571-FSE-002470
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

NAZARÉ FORMA - ENSINO, FORMAÇAO 

E CERTIFICAÇAO PROFISSIONAL, LDA
Cursos Profissionais 25/11/2019 13/09/2019 31/08/2020 324 302,95 FSE 275 657,51

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Oeste Nazaré

POCH-01-5571-FSE-002471
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

ESCOLA SECUNDARIA DE BOA NOVA, 

LEÇA DA PALMEIRA, MATOSINHOS
Cursos Profissionais 17/12/2019 13/09/2019 28/08/2020 47 095,28 FSE 40 030,99

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal
Área Metropolitana do 

Porto
Matosinhos

POCH-01-5571-FSE-002472
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

ENSIGUARDA - ESCOLA PROFISSIONAL 

LDA
Cursos Profissionais 19/11/2019 10/09/2019 31/08/2020 704 323,38 FSE 598 674,87

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Beiras e Serra da Estrela Guarda

POCH-01-5571-FSE-002473
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

ESCOLA DAS VIRTUDES - COOPERATIVA 

DE ENSINO POLIVALENTE E ARTÍSTICO 

CRL

Cursos Profissionais 19/11/2019 12/09/2019 31/08/2020 737 985,00 FSE 627 287,25

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal
Área Metropolitana do 

Porto
Porto

POCH-01-5571-FSE-002474
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

ESCOLA PROFISSIONAL DE 

DESENVOLVIMENTO RURAL DE SERPA
Cursos Profissionais 25/11/2019 10/09/2019 31/08/2020 377 084,04 FSE 320 521,43

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Baixo Alentejo Serpa

POCH-01-5571-FSE-002475
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

ESCOLA PROFISSIONAL DE VILA DO 

CONDE, UNIPESSOAL LDA
Cursos Profissionais 19/11/2019 17/09/2019 31/08/2020 493 119,20 FSE 419 151,32

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal
Área Metropolitana do 

Porto
Vila do Conde

POCH-01-5571-FSE-002476
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

ASSOCIAÇÃO PARA O ENSINO BENTO 

DE JESUS CARAÇA
Cursos Profissionais 19/11/2019 11/09/2019 31/08/2020 947 220,37 FSE 805 137,31

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Baixo Alentejo Beja

POCH-01-5571-FSE-002477
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

ETEPA - ESCOLA TECNOLÓGICA E 

PROFISSIONAL ALBICASTRENSE, 

SOCIEDADE UNIPESSOAL LDA

Cursos Profissionais 19/11/2019 02/09/2019 31/08/2020 239 667,76 FSE 203 717,60

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Beira Baixa Castelo Branco

POCH-01-5571-FSE-002478
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

RAQUEL RODRIGUEZ LORENZO, 

UNIPESSOAL LDA
Cursos Profissionais 25/11/2019 12/09/2019 31/08/2020 352 751,42 FSE 299 838,71

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Cávado Braga

POCH-01-5571-FSE-002479
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

CENINTEL - CENTRO DE INTELIGÊNCIA 

FORMATIVA, ENSINO E FORMAÇÃO 

PROFISSIONAL LDA

Cursos Profissionais 04/12/2019 09/09/2019 31/08/2020 139 588,40 FSE 118 650,14

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Oeste Peniche

POCH-01-5571-FSE-002480
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

IMULTIMÉDIA - ASSOCIAÇÃO 

PORTUENSE
Cursos Profissionais 19/11/2019 02/09/2019 31/08/2020 117 044,99 FSE 99 488,24

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal
Área Metropolitana do 

Porto
Porto

POCH-01-5571-FSE-002481
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

FUNDAÇÃO ESCOLA-GEST Cursos Profissionais 25/11/2019 25/09/2019 31/08/2020 157 112,85 FSE 133 545,92

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Beiras e Serra da Estrela Manteigas

POCH-01-5571-FSE-002482
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

SOCIEDADE PROMOTORA DE 

ESTABELECIMENTOS DE ENSINO LDA
Cursos Profissionais 19/11/2019 12/09/2019 31/08/2020 123 414,44 FSE 104 902,27

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal
Área Metropolitana do 

Porto
Espinho

POCH-01-5571-FSE-002483
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

CASA DO POVO DE SANTA MARIA DE 

LAMAS
Cursos Profissionais 19/11/2019 09/09/2019 31/08/2020 128 636,60 FSE 109 341,11

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal
Área Metropolitana do 

Porto
Santa Maria da Feira

POCH-01-5571-FSE-002484
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

FEDESPAB - ASSOCIAÇÃO DE ENSINO E 

DESENVOLVIMENTO DE PAÇOS DE 

BRANDÃO

Cursos Profissionais 19/11/2019 12/09/2019 31/08/2020 301 908,00 FSE 256 621,80

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal
Área Metropolitana do 

Porto
Santa Maria da Feira

POCH-01-5571-FSE-002485
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

ACADEMIA JOSE MOREIRA DA SILVA-

COOPERATIVA DE ESTUDOS DE 

ECONOMIA SOCIAL CRL

Cursos Profissionais 19/11/2019 09/09/2019 31/08/2020 497 282,92 FSE 422 690,48

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal
Área Metropolitana do 

Porto
Porto

POCH-01-5571-FSE-002486
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

E. M. P. - ESCOLA DE MODA DO PORTO, 

LDA
Cursos Profissionais 19/11/2019 16/09/2019 31/08/2020 364 796,96 FSE 310 077,42

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal
Área Metropolitana do 

Porto
Porto

POCH-01-5571-FSE-002487
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

ITA - INSTITUTO DE TECNOLOGIAS 

AVANÇADAS PARA A FORMAÇÃO LDA
Cursos Profissionais 19/11/2019 11/09/2019 31/08/2020 344 963,15 FSE 293 218,68

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal
Área Metropolitana do 

Porto
Porto
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POCH-01-5571-FSE-002488
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

ESCOLA PROFISSIONAL DE 

AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO 

RURAL DE VAGOS

Cursos Profissionais 18/12/2019 13/09/2019 31/08/2020 301 710,74 FSE 256 454,13

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Região de Aveiro Vagos

POCH-01-5571-FSE-002489
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

NERVIR - ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL Cursos Profissionais 19/11/2019 10/09/2019 31/08/2020 220 574,65 FSE 187 488,45

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Douro Vila Real

POCH-01-5571-FSE-002490
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

D.E.F.P. - DESENVOLVIMENTO, ENSINO 

E FORMAÇÃO PROFISSIONAL LDA
Cursos Profissionais 19/11/2019 12/09/2019 31/08/2020 257 610,88 FSE 218 969,25

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal
Terras de Trás-os-

Montes
Bragança

POCH-01-5571-FSE-002491
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

CENTRO DE EDUCAÇÃO INTEGRAL S.A. Cursos Profissionais 19/11/2019 03/09/2019 31/08/2020 335 304,44 FSE 285 008,77

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal
Área Metropolitana do 

Porto
São João da Madeira

POCH-01-5571-FSE-002492
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE SANTA 

MARIA MAIOR, VIANA DO CASTELO
Cursos Profissionais 17/12/2019 12/09/2019 31/08/2020 50 000,00 FSE 42 500,00

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Alto Minho Viana do Castelo

POCH-01-5571-FSE-002493
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

E.P.R.M. - ESCOLA PROFISSIONAL DE 

RIO MAIOR, LDA, EM
Cursos Profissionais 07/01/2020 11/09/2019 31/08/2020 264 662,00 FSE 224 962,70

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Lezíria do Tejo Rio Maior

POCH-01-5571-FSE-002494
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

FUNDAÇÃO ESCOLA PROFISSIONAL DE 

LEIRIA
Cursos Profissionais 25/11/2019 10/09/2019 31/08/2020 522 002,10 FSE 443 701,79

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Região de Leiria Leiria

POCH-01-5571-FSE-002495
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

ACADEMIA CONTEMPORÂNEA DO 

ESPECTÁCULO CRL
Cursos Profissionais 25/11/2019 16/09/2019 31/08/2020 465 121,21 FSE 395 353,03

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Ave Vila Nova de Famalicão

POCH-01-5571-FSE-002496
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

CEPROF - CENTROS ESCOLARES DE 

ENSINO PROFISSIONAL LDA
Cursos Profissionais 19/11/2019 12/09/2019 31/08/2020 547 858,22 FSE 465 679,49

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal
Área Metropolitana do 

Porto
Espinho

POCH-01-5571-FSE-002497
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

EXTERNATO DOM FUAS ROUPINHO LDA Cursos Profissionais 19/11/2019 02/09/2019 31/08/2020 133 744,93 FSE 113 683,19

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Oeste Nazaré

POCH-01-5571-FSE-002498
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE VALE 

DE OVIL
Cursos Profissionais 12/02/2020 16/09/2019 31/08/2020 161 299,10 FSE 137 104,24

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Tâmega e Sousa Baião

POCH-01-5571-FSE-002499
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

NORTE VIDA - ASSOCIAÇÃO PARA A 

PROMOÇÃO DA SAÚDE
Cursos Profissionais 19/11/2019 12/09/2019 31/08/2020 202 837,34 FSE 172 411,74

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal
Área Metropolitana do 

Porto
Porto

POCH-01-5571-FSE-002500
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

COOPETAPE - COOPERATIVA DE ENSINO 

CRL
Cursos Profissionais 19/11/2019 13/09/2019 31/08/2020 897 620,98 FSE 762 977,83

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Alto Minho Caminha

POCH-01-5571-FSE-002501
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

PROFIVAL - ENSINO E FORMAÇÃO 

PROFISSIONAL LDA
Cursos Profissionais 19/11/2019 12/09/2019 31/08/2020 332 965,61 FSE 283 020,77

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal
Área Metropolitana do 

Porto
Valongo

POCH-01-5571-FSE-002502
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

ESCOLA PROFISSIONAL DE TONDELA 

(EPT) - COOPERATIVA DE INTERESSE 

PÚBLICO E RESPONSABILIDADE 

LIMITADA

Cursos Profissionais 19/11/2019 17/09/2019 31/08/2020 757 121,45 FSE 643 553,23

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Viseu Dão Lafões Tondela

POCH-01-5571-FSE-002503
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

INSTITUTO VAZ SERRA,SOCIEDADE DE 

ENSINO,CULTURA E RECREIO S.A.
Cursos Profissionais 19/11/2019 03/09/2019 31/08/2020 253 205,51 FSE 215 224,68

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Médio Tejo Sertã

POCH-01-5571-FSE-002504
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

SEMINARIO LICEAL DE PENAFIRME Cursos Profissionais 25/11/2019 11/09/2019 31/08/2020 231 924,77 FSE 197 136,05

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Oeste Torres Vedras

POCH-01-5571-FSE-002505
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

COLÉGIO DR. LUÍS PEREIRA DA COSTA 

S.A.
Cursos Profissionais 19/11/2019 16/09/2019 31/08/2020 258 428,71 FSE 219 664,40

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Região de Leiria Leiria

POCH-01-5571-FSE-002506
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

COOPERATIVA DE ENSINO DE VILA 

NOVA FAMALICÃO, C.R.L.
Cursos Profissionais 25/11/2019 12/09/2019 31/08/2020 577 687,29 FSE 491 034,20

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Ave Vila Nova de Famalicão

POCH-01-5571-FSE-002507
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

COLÉGIO RAINHA D. LEONOR S.A. Cursos Profissionais 25/11/2019 02/09/2019 31/08/2020 388 534,99 FSE 330 254,74

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Oeste Caldas da Rainha

POCH-01-5571-FSE-002508
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

SEMINFOR - ESCOLA PROFISSIONAL DE 

PENAFIRME, LIMITADA
Cursos Profissionais 04/12/2019 11/09/2019 31/08/2020 381 189,52 FSE 324 011,09

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Oeste Torres Vedras

POCH-01-5571-FSE-002509
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

INSTITUTO D. JOÃO V, S.A. Cursos Profissionais 19/11/2019 02/09/2019 31/08/2020 260 465,34 FSE 221 395,54

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Região de Leiria Pombal
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POCH-01-5571-FSE-002510
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

ARCA - ASSOCIAÇÃO RECREATIVA DE 

COIMBRA ARTÍSTICA
Cursos Profissionais 18/12/2019 10/09/2019 31/08/2020 325 440,48 FSE 276 624,41

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Região de Coimbra Coimbra

POCH-01-5571-FSE-002511
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

S. E. F. O. - SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E 

FORMAÇÃO DO OESTE, LIMITADA
Cursos Profissionais 18/12/2019 11/09/2019 31/08/2020 730 272,61 FSE 620 731,72

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Oeste Torres Vedras

POCH-01-5571-FSE-002512
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

ESCOLA EVARISTO NOGUEIRA LDA Cursos Profissionais 19/11/2019 03/09/2019 31/08/2020 138 587,19 FSE 117 799,11

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Beiras e Serra da Estrela Seia

POCH-01-5571-FSE-002513
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AMAR TERRA VERDE, LDA Cursos Profissionais 25/11/2019 02/09/2019 31/08/2020 1 112 569,52 FSE 945 684,09

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Cávado Vila Verde

POCH-01-5571-FSE-002514
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

EPRIN - ESCOLA PROFISSIONAL RAIANA, 

UNIPESSOAL LDA
Cursos Profissionais 07/01/2020 16/09/2019 31/08/2020 104 130,82 FSE 88 511,20

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Beira Baixa Idanha-a-Nova

POCH-01-5571-FSE-002515
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

TALES-ESTABELECIMENTOS DE ENSINO 

PARTICULAR S.A.
Cursos Profissionais 18/12/2019 13/09/2019 31/08/2020 120 683,57 FSE 102 581,03

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Oeste Arruda dos Vinhos

POCH-01-5571-FSE-002516
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

FUNDAÇÃO SALESIANOS Cursos Profissionais 04/12/2019 02/09/2019 31/08/2020 165 313,35 FSE 140 516,35

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal
Área Metropolitana do 

Porto
Porto

POCH-01-5571-FSE-002517
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE 

MONSERRATE, VIANA DO CASTELO
Cursos Profissionais 17/12/2019 13/09/2019 31/08/2020 333 777,74 FSE 283 711,08

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Alto Minho Viana do Castelo

POCH-01-5571-FSE-002518
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

BALLET TEATRO CONTEMPORÂNEO DO 

PORTO CRL
Cursos Profissionais 25/11/2019 13/09/2019 31/08/2020 340 855,40 FSE 289 727,09

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal
Área Metropolitana do 

Porto
Porto

POCH-01-5571-FSE-002519
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

INSTITUTO NOSSA SENHORA DA 

ENCARNAÇÃO COOPERATIVA DE 

ENSINO E CULTURA, CRL

Cursos Profissionais 19/11/2019 10/09/2019 31/08/2020 308 354,12 FSE 262 101,00

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Oeste Alcobaça

POCH-01-5571-FSE-002520
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

INSTITUTO PROFISSIONAL DA SERTÃ, 

LDA
Cursos Profissionais 25/11/2019 16/09/2019 31/08/2020 110 972,19 FSE 94 326,36

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Médio Tejo Sertã

POCH-01-5571-FSE-002521
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

ESCOLA PROFISSIONAL DO MARQUÊS 

DE VALLE FLOR LDA
Cursos Profissionais 19/11/2019 13/09/2019 31/08/2020 268 429,16 FSE 228 164,79

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Douro Murça

POCH-01-5571-FSE-002522
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

EMPRESA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E 

CULTURA DE BARCELOS, E.M.
Cursos Profissionais 17/01/2020 13/09/2019 31/08/2020 373 386,35 FSE 317 378,40

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Cávado Barcelos

POCH-01-5571-FSE-002523
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

CENTRO DE ESTUDOS DE FATIMA-CEF Cursos Profissionais 04/12/2019 12/09/2019 31/08/2020 200 946,02 FSE 170 804,12

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Médio Tejo Ourém

POCH-01-5571-FSE-002524
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

INSTITUTO EDUCATIVO DO JUNCAL, 

S.A.
Cursos Profissionais 19/11/2019 10/09/2019 31/08/2020 620 362,21 FSE 527 307,88

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Região de Leiria Porto de Mós

POCH-01-5571-FSE-002525
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

SICÓ FORMAÇÃO - SOCIEDADE DE 

ENSINO PROFISSIONAL S.A.
Cursos Profissionais 25/11/2019 13/09/2019 31/08/2020 679 379,47 FSE 577 472,55

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Região de Leiria Alvaiázere

POCH-01-5571-FSE-002526
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

CENTRO DE PROMOÇÃO SOCIAL Cursos Profissionais 19/11/2019 13/09/2019 31/08/2020 407 217,54 FSE 346 134,91

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Viseu Dão Lafões São Pedro do Sul

POCH-01-5571-FSE-002527
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

FUNDAÇÃO JOAQUIM DOS SANTOS Cursos Profissionais 19/11/2019 16/09/2019 31/08/2020 124 150,80 FSE 105 528,18

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Viseu Dão Lafões Viseu

POCH-01-5571-FSE-002528
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

ESCOLA PROFISSIONAL DA MEALHADA, 

E.M., UNIPESSOAL, LDA
Cursos Profissionais 19/11/2019 16/09/2019 31/08/2020 623 219,17 FSE 529 736,29

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Região de Coimbra Mealhada

POCH-01-5571-FSE-002529
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

SOCIEDADE DE ENSINO CENTRAL 

VILAMEANENSE S.A.
Cursos Profissionais 19/11/2019 13/09/2019 31/08/2020 303 842,29 FSE 258 265,95

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Tâmega e Sousa Amarante

POCH-01-5571-FSE-002530
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

CENATEX III - ESCOLA PROFISSIONAL, 

UNIPESSOAL LDA
Cursos Profissionais 19/11/2019 13/09/2019 31/08/2020 356 535,96 FSE 303 055,57

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Ave Guimarães

POCH-01-5571-FSE-002531
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

EPRALIMA - ESCOLA PROFISSIONAL DO 

ALTO LIMA - COOPERATIVA DE 

INTERESSE PÚBLICO E 

RESPONSABILIDADE, LIMITADA

Cursos Profissionais 19/11/2019 02/09/2019 31/08/2020 740 899,99 FSE 629 764,99

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Alto Minho Arcos de Valdevez
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POCH-01-5571-FSE-002532
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

EFTA - ESCOLA DE FORMAÇÃO 

PROFISSIONAL EM TURISMO DE 

AVEIRO, LDA

Cursos Profissionais 19/11/2019 16/09/2019 31/08/2020 537 867,92 FSE 457 187,73

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Região de Aveiro Aveiro

POCH-01-5571-FSE-002533
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE 

ALMEIDA
Cursos Profissionais 07/01/2020 03/01/2019 31/07/2020 10 531,16 FSE 8 951,49

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Beiras e Serra da Estrela Almeida

POCH-01-5571-FSE-002534
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

FUNDAÇÃO ÁTRIO DA MÚSICA Cursos Profissionais 19/11/2019 04/09/2019 31/08/2020 519 156,77 FSE 441 283,25

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Alto Minho Viana do Castelo

POCH-01-5571-FSE-002535
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

PROFIGAIA - SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO 

E FORMAÇÃO TECNOLÓGICA E 

PROFISSIONAL LDA

Cursos Profissionais 04/12/2019 06/09/2019 31/08/2020 1 246 084,31 FSE 1 059 171,66

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal
Área Metropolitana do 

Porto
Vila Nova de Gaia

POCH-01-5571-FSE-002536
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

CENTRO CULTURAL DE AMARANTE Cursos Profissionais 25/11/2019 13/09/2019 31/08/2020 139 526,07 FSE 118 597,16

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Tâmega e Sousa Amarante

POCH-01-5571-FSE-002537
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

EPAMG - SOCIEDADE DE ENSINO 

PROFISSIONAL LDA
Cursos Profissionais 19/11/2019 02/09/2019 31/08/2020 365 223,46 FSE 310 439,94

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Região de Leiria Marinha Grande

POCH-01-5571-FSE-002538
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

ASDOURO - ASSOCIAÇÃO DE 

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO E 

FORMAÇÃO PROFISSIONAL DO ALTO 

DOURO

Cursos Profissionais 04/12/2019 10/09/2019 31/08/2020 216 502,57 FSE 184 027,18

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Douro São João da Pesqueira

POCH-01-5571-FSE-002539
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

ENSIBRIGA - EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO, 

LDA
Cursos Profissionais 19/11/2019 12/09/2019 31/08/2020 115 384,22 FSE 98 076,59

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal
Terras de Trás-os-

Montes
Bragança

POCH-01-5571-FSE-002540
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE VILA 

VIÇOSA
Cursos Profissionais 07/01/2020 13/09/2019 31/08/2020 62 294,32 FSE 52 950,17

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Alentejo Central Vila Viçosa

POCH-01-5571-FSE-002541
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

ALTERNANCIA-ENSINO E FORMAÇÃO 

PROFISSIONAL CRL
Cursos Profissionais 04/12/2019 16/09/2019 31/08/2020 492 502,01 FSE 418 626,71

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal
Área Metropolitana do 

Porto
Matosinhos

POCH-01-5571-FSE-002542
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

ASSOCIAÇÃO RAUL DÓRIA Cursos Profissionais 19/11/2019 09/09/2019 31/08/2020 236 848,86 FSE 201 321,53

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal
Área Metropolitana do 

Porto
Porto

POCH-01-5571-FSE-002544
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

LUSO-FORMATAR S.A. Cursos Profissionais 25/11/2019 13/09/2019 31/08/2020 442 727,72 FSE 376 318,56

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal
Área Metropolitana do 

Porto
Vila Nova de Gaia

POCH-01-5571-FSE-002545
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

CENTRO DE ESTUDOS E FORMAÇÃO 

AQUILES ESTAÇO, UNIPESSOAL, LDA
Cursos Profissionais 19/11/2019 13/09/2019 24/07/2020 206 399,06 FSE 175 439,20

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Baixo Alentejo Vidigueira

POCH-01-5571-FSE-002546
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

ARTEMAVE - ASSOCIAÇÃO DE 

PROMOÇÃO DAS ARTES E MÚSICA DO 

VALE DO AVE

Cursos Profissionais 04/12/2019 04/09/2019 31/08/2020 543 105,40 FSE 461 639,59

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Ave Vila Nova de Famalicão

POCH-01-5571-FSE-002547
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

INSTITUTO DAS ARTES E DA IMAGEM - 

ENSINO, INVESTIGAÇÃO E FORMAÇÃO 

TECNOLÓGICA LDA

Cursos Profissionais 19/11/2019 12/09/2019 31/08/2020 130 812,02 FSE 111 190,22

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal
Área Metropolitana do 

Porto
Vila Nova de Gaia

POCH-01-5571-FSE-002548
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

EPAVE - ESCOLA PROFISSIONAL DO 

ALTO AVE, E.M.
Cursos Profissionais 18/12/2019 11/09/2019 31/08/2020 373 657,94 FSE 317 609,25

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Ave Póvoa de Lanhoso

POCH-01-5571-FSE-002549
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

ESCOLA PROFISSIONAL DO VALE DO 

TEJO S.A.
Cursos Profissionais 19/11/2019 13/09/2019 31/08/2020 475 051,29 FSE 403 793,60

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Lezíria do Tejo Santarém

POCH-01-5571-FSE-002550
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

D. SANCHO - ENSINO LDA Cursos Profissionais 19/11/2019 04/09/2019 31/08/2020 825 251,30 FSE 701 463,61

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal
Área Metropolitana do 

Porto
Vila Nova de Gaia

POCH-01-5571-FSE-002551
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

DIDÁXIS - COOPERATIVA DE ENSINO, 

CRL
Cursos Profissionais 25/11/2019 09/09/2019 31/08/2020 625 669,57 FSE 531 819,13

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Ave Vila Nova de Famalicão

POCH-01-5571-FSE-002552
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

MISSIONÁRIOS CLARETIANOS 

PROVÍNCIA DE FÁTIMA
Cursos Profissionais 18/12/2019 02/09/2019 31/08/2020 2 018 637,82 FSE 1 715 842,15

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal
Área Metropolitana do 

Porto
Vila Nova de Gaia

POCH-01-5571-FSE-002553
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

ESCOLA PROFISSIONAL DE VOUZELA, 

LDA
Cursos Profissionais 04/12/2019 13/09/2019 31/08/2020 402 233,71 FSE 341 898,65

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Viseu Dão Lafões Vouzela

POCH-01-5571-FSE-002554
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

COOPERATIVA DE ENSINO ESCOLA 

PROFISSIONAL DO CENTRO JUVENIL DE 

CAMPANHÃ CRL

Cursos Profissionais 19/11/2019 13/09/2019 31/08/2020 459 292,47 FSE 390 398,60

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal
Área Metropolitana do 

Porto
Porto
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POCH-01-5571-FSE-002555
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

FUNDAÇÃO ALENTEJO Cursos Profissionais 25/11/2019 01/09/2019 31/08/2020 946 577,59 FSE 804 590,95

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Alentejo Central Évora

POCH-01-5571-FSE-002556
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

E. P. C. - ESCOLA PROFISSIONAL DE 

CORUCHE LDA
Cursos Profissionais 19/11/2019 13/09/2019 31/08/2020 236 611,55 FSE 201 119,82

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Lezíria do Tejo Coruche

POCH-01-5571-FSE-002557
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

ENSIPROF - ENSINO E FORMAÇÃO 

PROFISSIONAL LDA
Cursos Profissionais 19/11/2019 10/09/2019 31/08/2020 2 645 373,88 FSE 2 248 567,80

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Cávado Barcelos

POCH-01-5571-FSE-002558
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

TURISMO DE PORTUGAL I.P. Cursos Profissionais 04/12/2019 03/10/2019 31/08/2020 256 659,37 FSE 218 160,46

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Região de Coimbra Coimbra

POCH-01-5571-FSE-002559
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

ESCOLA PROFISSIONAL INFANTE 

D.HENRIQUE
Cursos Profissionais 19/11/2019 11/09/2019 31/08/2020 263 328,00 FSE 223 828,80

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal
Área Metropolitana do 

Porto
Porto

POCH-01-5571-FSE-002560
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

TURISMO DE PORTUGAL I.P. Cursos Profissionais 04/12/2019 01/10/2019 31/08/2020 158 264,71 FSE 134 525,00

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Oeste Caldas da Rainha

POCH-01-5571-FSE-002561
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

TURISMO DE PORTUGAL I.P. Cursos Profissionais 04/12/2019 01/10/2019 31/08/2020 364 795,71 FSE 310 076,35

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Douro Lamego

POCH-01-5571-FSE-002562
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

ESCOLA PROFISSIONAL AGRICOLA 

CONDE DE S. BENTO
Cursos Profissionais 19/11/2019 13/09/2019 31/08/2020 535 083,01 FSE 454 820,56

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal
Área Metropolitana do 

Porto
Santo Tirso

POCH-01-5571-FSE-002563
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

TURISMO DE PORTUGAL I.P. Cursos Profissionais 18/12/2019 02/10/2019 31/08/2020 226 533,33 FSE 192 553,33

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Alto Alentejo Portalegre

POCH-01-5571-FSE-002564
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

COMOIPREL - COOPERATIVA 

MOURENSE DE INTERESSE PÚBLICO DE 

RESPONSABILIDADE LIMITADA

Cursos Profissionais 19/11/2019 13/09/2019 31/08/2020 231 210,88 FSE 196 529,25

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Baixo Alentejo Moura

POCH-01-5571-FSE-002565
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

ESCOLA PROFISSIONAL DE 

ARQUEOLOGIA
Cursos Profissionais 25/11/2019 16/09/2019 31/08/2020 110 150,44 FSE 93 627,87

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Tâmega e Sousa Marco de Canaveses

POCH-01-5571-FSE-002566
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

SEMINARIO CONCILIAR DE BRAGA Cursos Profissionais 04/12/2019 10/09/2019 31/08/2020 242 988,65 FSE 206 540,35

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Ave Cabeceiras de Basto

POCH-01-5571-FSE-002567
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

NOVALVITO - ENSINO PROFISSIONAL, 

COOPERATIVA DE INTERESSE PÚBLICO 

DE RESPONSABILIDADE LIMITADA

Cursos Profissionais 25/11/2019 11/09/2019 31/08/2020 368 989,16 FSE 313 640,79

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Baixo Alentejo Alvito

POCH-01-5571-FSE-002568
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

INSTITUTO DE EDUCAÇÃO E 

FORMAÇÃO DO SORRAIA, LDA
Cursos Profissionais 19/11/2019 13/09/2019 31/08/2020 608 090,28 FSE 516 876,74

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Lezíria do Tejo Salvaterra de Magos

POCH-01-5571-FSE-002569
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

ESCOLA PROFISSIONAL NOVOS 

HORIZONTES LDA
Cursos Profissionais 19/11/2019 12/09/2019 31/08/2020 246 177,52 FSE 209 250,89

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal
Área Metropolitana do 

Porto
Maia

POCH-01-5571-FSE-002570
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

ZENDENSINO - COOPERATIVA DE 

ENSINO E INTERESSE PÚBLICO DE 

RESPONSABILIDADE LIMITADA

Cursos Profissionais 19/11/2019 13/09/2019 31/08/2020 347 168,94 FSE 295 093,60

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Cávado Esposende

POCH-01-5571-FSE-002571
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

ACADEMIA DE MUSICA DE ESPINHO Cursos Profissionais 25/11/2019 16/09/2019 31/08/2020 421 503,62 FSE 358 278,08

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal
Área Metropolitana do 

Porto
Espinho

POCH-01-5571-FSE-002572
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

JOBRA - ASSOCIAÇÃO DE JOVENS DA 

BRANCA
Cursos Profissionais 04/12/2019 03/09/2019 31/08/2020 893 197,55 FSE 759 217,92

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Região de Aveiro Albergaria-a-Velha

POCH-01-5571-FSE-002573
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

ACADEMIA DE MÚSICA DA RUA COSTA 

CABRAL LDA
Cursos Profissionais 18/12/2019 02/09/2019 31/08/2020 249 188,91 FSE 211 810,57

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal
Área Metropolitana do 

Porto
Porto

POCH-01-5571-FSE-002574
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

ESCOLA PROFISSIONAL DE VITICULTURA 

E ENOLOGIA DA BEIRA LITORAL
Cursos Profissionais 19/11/2019 13/09/2019 31/08/2020 500 459,47 FSE 425 390,55

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Região de Aveiro Anadia

POCH-01-5571-FSE-002575
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

ESCOLA PROFISSIONAL DE 

AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO 

RURAL DE GRÂNDOLA

Cursos Profissionais 25/11/2019 13/09/2019 31/08/2020 417 063,44 FSE 354 503,92

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Alentejo Litoral Grândola

POCH-01-5571-FSE-002576
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

OVAR FORMA - ENSINO E FORMAÇÃO , 

LDA
Cursos Profissionais 19/11/2019 12/09/2019 31/08/2020 128 207,92 FSE 108 976,73

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Região de Aveiro Ovar
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POCH-01-5571-FSE-002577
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

CENTRO DE ESTUDOS E FORMAÇÃO 

PROFISSIONAL DIOGO DIAS MELGAZ, 

UNIPESSOAL LDA

Cursos Profissionais 25/11/2019 12/09/2019 31/08/2020 359 317,72 FSE 305 420,06

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Baixo Alentejo Cuba

POCH-01-5571-FSE-002578
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

TURISMO DE PORTUGAL I.P. Cursos Profissionais 18/12/2019 07/10/2019 31/08/2020 99 341,05 FSE 84 439,89

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Alto Minho Viana do Castelo

POCH-01-5571-FSE-002579
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

EPF - ENSINO PROFISSIONAL DE 

FELGUEIRAS, E.M.
Cursos Profissionais 18/12/2019 03/09/2019 31/08/2020 469 897,45 FSE 399 412,83

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Tâmega e Sousa Felgueiras

POCH-01-5571-FSE-002580
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

TERCIFORMA-ESTUDOS DE COMERCIO 

E SERVIÇOS S.A.
Cursos Profissionais 25/11/2019 11/09/2019 31/08/2020 346 218,81 FSE 294 285,99

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal
Área Metropolitana do 

Porto
Porto

POCH-01-5571-FSE-002581
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

EPROMAT - ESCOLA PROFISSIONAL DE 

MATOSINHOS LDA
Cursos Profissionais 19/11/2019 13/09/2019 31/08/2020 568 303,01 FSE 483 057,56

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal
Área Metropolitana do 

Porto
Matosinhos

POCH-01-5571-FSE-002582
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL 

DE BARCELOS
Cursos Profissionais 19/11/2019 13/09/2019 31/08/2020 131 221,82 FSE 111 538,55

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Cávado Barcelos

POCH-01-5571-FSE-002583
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

ADEMINHO - ASSOCIAÇÃO PARA O 

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO 

PROFISSIONAL DO ALTO MINHO 

INTERIOR

Cursos Profissionais 04/12/2019 16/09/2019 31/08/2020 640 787,33 FSE 544 669,23

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Alto Minho Paredes de Coura

POCH-01-5571-FSE-002584
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

ASSOCIAÇÃO PARA A VALORIZAÇÃO 

AGRARIA-AVA
Cursos Profissionais 04/12/2019 16/09/2019 31/08/2020 468 842,55 FSE 398 516,17

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Oeste Torres Vedras

POCH-01-5571-FSE-002585
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

EPO - CENTRO ESCOLAR E 

EMPRESARIAL DO SUDOESTE 

ALENTEJANO, S.A.

Cursos Profissionais 19/11/2019 13/09/2019 31/08/2020 478 663,87 FSE 406 864,29

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Alentejo Litoral Odemira

POCH-01-5571-FSE-002586
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

EPT - ENSINO PROFISSIONAL DE TOMAR 

LDA
Cursos Profissionais 25/11/2019 16/09/2019 31/08/2020 257 600,33 FSE 218 960,28

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Médio Tejo Tomar

POCH-01-5571-FSE-002587
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

PROFISOUSA - ASSOCIAÇÃO DE ENSINO 

PROFISSIONAL DO VALE DO SOUSA
Cursos Profissionais 19/11/2019 16/09/2019 31/08/2020 261 301,50 FSE 222 106,28

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Tâmega e Sousa Paços de Ferreira

POCH-01-5571-FSE-002588
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AEVA - ASSOCIAÇÃO PARA A 

EDUCAÇÃO E VALORIZAÇÃO DA 

REGIÃO DE AVEIRO

Cursos Profissionais 25/11/2019 23/09/2019 31/08/2020 1 139 032,59 FSE 968 177,70

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Região de Aveiro Aveiro

POCH-01-5571-FSE-002589
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

E. T. P. M. M. - ESCOLA TÉCNICA E 

PROFISSIONAL MARQUÊS DE 

MARIALVA, S.A.

Cursos Profissionais 04/12/2019 12/09/2019 31/08/2020 666 576,31 FSE 566 589,86

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Região de Coimbra Cantanhede

POCH-01-5571-FSE-002590
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

ESCOLA PROFISSIONAL DE FERMIL, 

CELORICO DE BASTO
Cursos Profissionais 19/11/2019 10/09/2019 31/08/2020 372 807,10 FSE 316 886,04

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Tâmega e Sousa Celorico de Basto

POCH-01-5571-FSE-002591
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

ESCOLA PROFISSIONAL AGRICOLA 

QUINTA DA LAGEOSA
Cursos Profissionais 18/12/2019 16/09/2019 31/08/2020 174 714,95 FSE 148 507,71

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Beiras e Serra da Estrela Covilhã

POCH-01-5571-FSE-002592
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

SODENFOR - SOCIEDADE DIFUSORA DE 

ENSINO DA FIGUEIRA DA FOZ, 

LIMITADA

Cursos Profissionais 19/11/2019 02/09/2019 31/08/2020 261 127,61 FSE 221 958,47

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Região de Coimbra Figueira da Foz

POCH-01-5571-FSE-002593
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

SEMINARIO MENOR DE SAGRADO 

CORAÇÃO DE JESUS DE GAIA OU 

SEMINARIO DE GAIA

Cursos Profissionais 04/12/2019 05/09/2019 31/08/2020 2 269 073,98 FSE 1 928 712,88

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal
Área Metropolitana do 

Porto
Vila Nova de Gaia

POCH-01-5571-FSE-002594
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

ESCOLA PROFISSIONAL D. MARIANA 

SEIXAS, LDA
Cursos Profissionais 04/12/2019 02/09/2019 31/08/2020 993 366,94 FSE 844 361,90

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Viseu Dão Lafões Castro Daire

POCH-01-5571-FSE-002595
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

ENTEC - ENSINO TÉCNICO-

PROFISSIONAL LDA
Cursos Profissionais 04/12/2019 23/09/2019 31/08/2020 109 449,72 FSE 93 032,26

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal
Área Metropolitana do 

Porto
Porto

POCH-01-5571-FSE-002596
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

ARTEMIR - ASSOCIAÇÃO DE ENSINO 

PROFISSIONAL ARTÍSTICO
Cursos Profissionais 25/11/2019 01/09/2019 31/08/2020 573 941,39 FSE 487 850,18

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal
Terras de Trás-os-

Montes
Mirandela

POCH-01-5571-FSE-002597
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

BEATRIZ RIBEIRO & FILHOS LDA Cursos Profissionais 19/11/2019 09/09/2019 31/08/2020 489 947,23 FSE 416 455,15

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal
Área Metropolitana do 

Porto
Porto

POCH-01-5571-FSE-002598
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

ESPROMINHO - ESCOLA PROFISSIONAL 

DO MINHO LDA
Cursos Profissionais 19/11/2019 10/09/2019 31/08/2020 396 125,36 FSE 336 706,56

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Cávado Braga
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POCH-01-5571-FSE-002599
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

IG - ESCOLA PROFISSIONAL LDA Cursos Profissionais 25/11/2019 11/09/2019 31/08/2020 278 987,76 FSE 237 139,60

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Beiras e Serra da Estrela Gouveia

POCH-01-5571-FSE-002600
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

ASSOCIAÇÃO PROMOTORA DE ENSINO 

PROFISSIONAL DA COVA DA BEIRA
Cursos Profissionais 19/11/2019 13/09/2019 31/08/2020 494 486,84 FSE 420 313,81

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Beiras e Serra da Estrela Fundão

POCH-01-5571-FSE-002601
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

ESCOLA PROFISSIONAL DE 

AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO 

RURAL DE CARVALHAIS/MIRANDELA

Cursos Profissionais 25/11/2019 13/09/2019 31/08/2020 400 712,17 FSE 340 605,34

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal
Terras de Trás-os-

Montes
Mirandela

POCH-01-5571-FSE-002602
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

RUIZ,COSTA & FILHOS LDA Cursos Profissionais 19/11/2019 06/09/2019 31/08/2020 560 175,26 FSE 476 148,97

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal
Área Metropolitana do 

Porto
Matosinhos

POCH-01-5571-FSE-002603
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

ESCOLA PROFISSIONAL DE 

AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO 

RURAL DE MARCO DE CANAVESES

Cursos Profissionais 19/11/2019 23/09/2019 31/08/2020 366 557,58 FSE 311 573,94

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Tâmega e Sousa Marco de Canaveses

POCH-01-5571-FSE-002604
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

INSTITUTO DE FORMAÇÃO 

PROFISSIONAL ALBINO SOUSA CRUZ
Cursos Profissionais 25/11/2019 11/09/2019 31/08/2020 630 469,96 FSE 535 899,47

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal
Área Metropolitana do 

Porto
Santo Tirso

POCH-01-5571-FSE-002605
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

INFORPREPARAÇÃO - FORMAÇÃO 

PROFISSIONAL E CONSULTADORIA, LDA
Cursos Profissionais 04/12/2019 13/09/2019 31/08/2020 367 704,10 FSE 312 548,49

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Tâmega e Sousa Penafiel

POCH-01-5571-FSE-002606
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

INSTITUTO EDUCATIVO PADRE AFONSO 

LUISIER S.J.
Cursos Profissionais 19/11/2019 12/09/2019 31/08/2020 248 131,07 FSE 210 911,41

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal
Área Metropolitana do 

Porto
Santo Tirso

POCH-01-5571-FSE-002607
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

PRODESO - ENSINO PROFISSIONAL, 

E.M., LDA
Cursos Profissionais 04/12/2019 13/12/2019 31/08/2020 228 242,17 FSE 194 005,84

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Região de Coimbra Coimbra

POCH-01-5571-FSE-002608
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

ESCOLA PROFISSIONAL DE 

AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO 

RURAL DE PONTE DE LIMA

Cursos Profissionais 25/11/2019 12/09/2019 31/08/2020 279 374,51 FSE 237 468,33

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Alto Minho Ponte de Lima

POCH-01-5571-FSE-002609
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

EPB - ESCOLA PROFISSIONAL DE BRAGA 

LDA
Cursos Profissionais 19/11/2019 04/09/2019 31/08/2020 982 261,49 FSE 834 922,27

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Cávado Braga

POCH-01-5571-FSE-002610
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

ESCOLA PROFISSIONAL DE SANTO 

TIRSO, SOCIEDADE UNIPESSOAL LDA
Cursos Profissionais 07/02/2020 16/09/2019 31/08/2020 283 665,58 FSE 241 115,74

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal
Área Metropolitana do 

Porto
Santo Tirso

POCH-01-5571-FSE-002611
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

FUNDAÇÃO COMENDADOR ALMEIDA 

ROQUE
Cursos Profissionais 19/11/2019 16/09/2019 31/08/2020 261 413,12 FSE 222 201,15

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Região de Aveiro Oliveira do Bairro

POCH-01-5571-FSE-002612
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

EMEQUATRO - EDUCAÇÃO E SERVIÇOS 

LDA
Cursos Profissionais 19/11/2019 13/09/2019 31/08/2020 350 799,94 FSE 298 179,95

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Região de Coimbra Lousã

POCH-01-5571-FSE-002613
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

ALFACOOP-COOPERATIVA DE ENSINO 

CRL
Cursos Profissionais 19/11/2019 13/09/2019 31/08/2020 352 901,97 FSE 299 966,67

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Cávado Braga

POCH-01-5571-FSE-002614
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

SEMINARIO MENOR DE NOSSA 

SENHORA DO ROSARIO DE VILAR 

(SEMINARIO DE VILAR)

Cursos Profissionais 04/12/2019 02/09/2019 31/08/2020 1 358 164,32 FSE 1 154 439,67

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Tâmega e Sousa Amarante

POCH-01-5571-FSE-002615
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

ADEPTOLIVA - ASSOCIAÇÃO PARA O 

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO 

PROFISSIONAL DOS CONCELHOS DE 

TÁBUA, OLIVEIRA DO HOSPITAL E 

ARGANIL

Cursos Profissionais 23/01/2020 01/09/2019 31/08/2020 719 928,83 FSE 611 939,51

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Região de Coimbra Oliveira do Hospital

POCH-01-5571-FSE-002616
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

INSIGNARE - ASSOCIAÇÃO DE ENSINO E 

FORMAÇÃO
Cursos Profissionais 17/01/2020 13/09/2019 31/08/2020 889 099,07 FSE 755 734,21

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Médio Tejo Ourém

POCH-01-5571-FSE-002617
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

PETROENSINO - ENSINO E FORMAÇÃO 

PROFISSIONAL, LDA
Cursos Profissionais 19/11/2019 13/09/2019 31/08/2020 369 147,89 FSE 313 775,71

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Região de Leiria Pedrógão Grande

POCH-01-5571-FSE-002618
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

ESPROSER - ESCOLA PROFISSIONAL S.A. Cursos Profissionais 19/11/2019 13/09/2019 31/08/2020 354 890,58 FSE 301 656,99

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Douro Sernancelhe

POCH-01-5571-FSE-002619
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

COLÉGIO D. JOSÉ I LDA Cursos Profissionais 19/11/2019 13/09/2019 31/08/2020 115 783,86 FSE 98 416,28

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Região de Aveiro Aveiro

POCH-01-5571-FSE-002620
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

ASSOCIAÇÃO PROMOTORA DO ENSINO 

PROFISSIONAL DA BEIRA 

TRANSMONTANA - ESCOLA 

PROFISSIONAL DE TRANCOSO

Cursos Profissionais 19/11/2019 13/09/2019 31/08/2020 621 632,15 FSE 528 387,33

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Beiras e Serra da Estrela Trancoso
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POCH-01-5571-FSE-002621
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

FUNDAÇÃO BISSAYA BARRETO Cursos Profissionais 25/11/2019 12/09/2019 31/08/2020 115 989,68 FSE 98 591,23

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Região de Coimbra Coimbra

POCH-01-5571-FSE-002622
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

PRO SENA - EMPRESA PROMOTORA DE 

SERVIÇOS DE ENSINO S.A.
Cursos Profissionais 19/11/2019 17/09/2019 31/08/2020 368 391,54 FSE 313 132,81

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Beiras e Serra da Estrela Seia

POCH-01-5571-FSE-002624
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

ESCOLA PROFISSIONAL DE 

AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO 

RURAL DE CISTER/ALCOBAÇA

Cursos Profissionais 25/11/2019 03/09/2019 31/08/2020 307 310,73 FSE 261 214,12

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Oeste Alcobaça

POCH-01-5571-FSE-002625
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS Nº 2 DE 

SERPA
Cursos Profissionais 07/01/2020 13/09/2019 31/08/2020 60 418,90 FSE 51 356,07

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Baixo Alentejo Serpa

POCH-01-5571-FSE-002626
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

ASSOCIAÇÃO TORREJANA DE ENSINO 

PROFISSIONAL
Cursos Profissionais 07/01/2020 13/09/2019 31/08/2020 452 104,21 FSE 384 288,58

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Médio Tejo Torres Novas

POCH-01-5571-FSE-002627
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

PIAGET FORMAÇÃO E CONSULTORIA, 

LDA
Cursos Profissionais 19/11/2019 12/09/2019 31/08/2020 168 807,50 FSE 143 486,38

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal
Terras de Trás-os-

Montes
Macedo de Cavaleiros

POCH-01-5571-FSE-002628
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

SEMINARIO DIOCESANO DE LEIRIA Cursos Profissionais 04/12/2019 02/09/2019 31/08/2020 596 564,80 FSE 507 080,08

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Médio Tejo Ourém

POCH-01-5571-FSE-002629
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

POMBAL PROF - SOCIEDADE DE 

EDUCAÇÃO E ENSINO PROFISSIONAL, 

S.A.

Cursos Profissionais 25/11/2019 13/09/2019 31/08/2020 924 965,82 FSE 786 220,95

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Região de Leiria Pombal

POCH-01-5571-FSE-002630
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

ASSOCIAÇÃO AGOSTINHO ROSETA Cursos Profissionais 19/11/2019 13/09/2019 31/08/2020 475 319,09 FSE 404 021,23

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Beira Baixa Castelo Branco

POCH-01-5571-FSE-002631
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

ASSOCIAÇÃO PARA A ESCOLA 

PROFISSIONAL DE ARTES DA BEIRA 

INTERIOR

Cursos Profissionais 25/11/2019 11/09/2019 31/08/2020 416 450,54 FSE 353 982,96

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Beiras e Serra da Estrela Covilhã

POCH-01-5571-FSE-002632
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL DE FAFE, 

CABECEIRAS DE BASTO E CELORICO DE 

BASTO

Cursos Profissionais 04/12/2019 11/09/2019 31/08/2020 451 990,59 FSE 384 192,00

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Ave Fafe

POCH-01-5571-FSE-002633
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

QUINTA DE TUBERAIS - ENSINO 

PROFISSIONAL DE CINFÃES, E.M. 

UNIPESSOAL LDA

Cursos Profissionais 18/12/2019 13/09/2019 31/08/2020 116 475,16 FSE 99 003,89

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Tâmega e Sousa Cinfães

POCH-01-5571-FSE-002634
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

ETPR - ESCOLA TÉCNICA E 

PROFISSIONAL DO RIBATEJO, S.A.
Cursos Profissionais 19/11/2019 02/09/2019 31/08/2020 1 102 925,49 FSE 937 486,67

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Oeste Alenquer

POCH-01-5571-FSE-002635
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

APEPO - ASSOCIAÇÃO PARA O ENSINO 

PROFISSIONAL DO OESTE
Cursos Profissionais 04/12/2019 12/09/2019 31/08/2020 551 781,00 FSE 469 013,85

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Oeste Caldas da Rainha

POCH-01-5571-FSE-002636
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

EXTERNATO SENHORA DO CARMO LDA Cursos Profissionais 04/12/2019 16/09/2019 31/08/2020 124 288,28 FSE 105 645,04

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Tâmega e Sousa Lousada

POCH-01-5571-FSE-002637
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

ESCOLA PROFISSIONAL DE 

DESENVOLVIMENTO RURAL DE 

ABRANTES

Cursos Profissionais 19/11/2019 16/09/2019 31/08/2020 294 034,95 FSE 249 929,71

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Médio Tejo Abrantes

POCH-01-5571-FSE-002638
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

ASSOCIAÇÃO DIOGO DE AZAMBUJA Cursos Profissionais 25/11/2019 16/09/2019 31/08/2020 396 674,26 FSE 337 173,12

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Região de Coimbra Montemor-o-Velho

POCH-01-5571-FSE-002639
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

GONDHUMANIS - EDUCAÇÃO E 

FORMAÇÃO LDA
Cursos Profissionais 21/01/2020 27/09/2019 31/08/2020 204 248,60 FSE 173 611,31

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal
Área Metropolitana do 

Porto
Gondomar

POCH-01-5571-FSE-002640
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

EPCE - ESCOLA PROFISSIONAL DE 

COMÉRCIO EXTERNO LDA
Cursos Profissionais 19/11/2019 05/09/2019 31/08/2020 570 385,84 FSE 484 827,96

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal
Área Metropolitana do 

Porto
Porto

POCH-01-5571-FSE-002641
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

ESCOLA SECUNDARIA FILIPA DE 

VILHENA
Cursos Profissionais 17/12/2019 13/09/2019 31/08/2020 26 795,55 FSE 22 776,22

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal
Área Metropolitana do 

Porto
Porto

POCH-01-5571-FSE-002642
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AEC - ASSOCIAÇÃO DE EDUCAÇÃO E 

CULTURA
Cursos Profissionais 04/12/2019 12/09/2019 31/08/2020 57 665,53 FSE 49 015,70

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Região de Leiria Leiria

POCH-01-5571-FSE-002643
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

SOENPROL - SOCIEDADE DE ENSINO 

PROFISSIONAL LDA
Cursos Profissionais 19/11/2019 02/09/2019 31/08/2020 356 552,89 FSE 303 069,96

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Região de Coimbra Figueira da Foz
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POCH-01-5571-FSE-002644
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

FORAVE-ASSOCIAÇÃO PARA A 

EDUCAÇÃO PROFISSIONAL DO VALE DO 

AVE

Cursos Profissionais 19/11/2019 10/09/2019 31/08/2020 427 307,12 FSE 363 211,05

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Ave Vila Nova de Famalicão

POCH-01-5571-FSE-002645
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

ESCOLA PROFISSIONAL DE 

DESENVOLVIMENTO RURAL DE ALTER 

DO CHÃO

Cursos Profissionais 25/11/2019 13/09/2019 31/08/2020 301 481,33 FSE 256 259,13

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Alto Alentejo Alter do Chão

POCH-01-5571-FSE-002646
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

ASSOCIAÇÃO PROMOTORA DO ENSINO 

PROFISSIONAL PARA O ALTO TÂMEGA
Cursos Profissionais 25/11/2019 12/09/2019 31/08/2020 504 582,62 FSE 428 895,23

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Alto Tâmega Chaves

POCH-01-5571-FSE-002647
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

INSTICOOP - INSTITUTO 

INTERNACIONAL COOPERATIVO DE 

FORMAÇÃO PROFISSIONAL, CRL

Cursos Profissionais 18/12/2019 13/09/2019 31/08/2020 228 389,25 FSE 194 130,86

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Tâmega e Sousa Amarante

POCH-01-5571-FSE-002648
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

ASSOCIAÇÃO PARA A FORMAÇÃO 

TECNOLOGICA NO LITORAL 

ALENTEJANO

Cursos Profissionais 25/11/2019 02/09/2019 31/08/2020 471 267,68 FSE 400 577,53

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Alentejo Litoral Sines

POCH-01-5571-FSE-002649
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

ESCOLA PROFISSIONAL DE 

DESENVOLVIMENTO RURAL DO RODO, 

PESO DA RÉGUA

Cursos Profissionais 25/11/2019 12/09/2019 31/08/2020 373 931,47 FSE 317 841,75

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Douro Peso da Régua

POCH-01-5571-FSE-002650
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

COOPTÉCNICA - GUSTAVE EIFFEL, 

COOPERATIVA DE ENSINO E 

FORMAÇÃO TÉCNICO PROFISSIONAL 

CRL

Cursos Profissionais 19/11/2019 02/09/2019 31/08/2020 536 543,76 FSE 456 062,20

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Oeste Arruda dos Vinhos

POCH-01-5571-FSE-002652
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

EFORE - BEIRAS - EMPRESA FORMAÇÃO 

E ENSINO DE MOIMENTA DA BEIRA LDA
Cursos Profissionais 19/11/2019 17/09/2019 31/08/2020 264 177,48 FSE 224 550,86

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Douro Moimenta da Beira

POCH-01-5571-FSE-002653
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DR.JOSÉ 

LEITE DE VASCONCELOS
Cursos Profissionais 17/12/2019 13/09/2019 31/08/2020 21 397,74 FSE 18 188,08

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Douro Tarouca

POCH-01-5571-FSE-002654
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS AFONSO 

DE ALBUQUERQUE, GUARDA
Cursos Profissionais 17/12/2019 13/09/2019 31/07/2020 64 609,38 FSE 54 917,97

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Beiras e Serra da Estrela Guarda

POCH-01-5571-FSE-002655
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE 

FAJÕES
Cursos Profissionais 07/01/2020 12/09/2019 31/07/2020 66 948,01 FSE 56 905,81

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal
Área Metropolitana do 

Porto
Oliveira de Azeméis

POCH-01-5571-FSE-002656
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE 

ALMODÔVAR
Cursos Profissionais 17/12/2019 13/09/2019 31/08/2020 13 690,00 FSE 11 636,50

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Baixo Alentejo Almodôvar

POCH-01-5571-FSE-002657
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS 

DE MIRANDA DO DOURO
Cursos Profissionais 17/12/2019 13/09/2019 31/08/2020 6 076,16 FSE 5 164,74

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal
Terras de Trás-os-

Montes
Miranda do Douro

POCH-01-5571-FSE-002658
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DR. 

FERREIRA DA SILVA
Cursos Profissionais 07/01/2020 13/09/2019 31/08/2020 59 146,47 FSE 50 274,50

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal
Área Metropolitana do 

Porto
Oliveira de Azeméis

POCH-01-5571-FSE-002659
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

ESCOLA SECUNDARIA DE AVELAR 

BROTERO
Cursos Profissionais 17/12/2019 09/09/2019 31/08/2020 260 325,67 FSE 221 276,82

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Região de Coimbra Coimbra

POCH-01-5571-FSE-002660
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

ESCOLA SECUNDARIA COM 3º CICLO DO 

ENSINO BÁSICO DE BARCELINHOS, 

BARCELOS

Cursos Profissionais 17/12/2019 13/09/2019 31/08/2020 154 203,73 FSE 131 073,17

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Cávado Barcelos

POCH-01-5571-FSE-002661
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE 

BARCELOS
Cursos Profissionais 07/01/2020 02/09/2019 31/08/2020 366 292,20 FSE 311 348,37

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Cávado Barcelos

POCH-01-5571-FSE-002662
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

ESCOLA SECUNDARIA DE SOARES REIS Cursos Profissionais 17/12/2019 16/09/2019 31/08/2020 68 130,38 FSE 57 910,82

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal
Área Metropolitana do 

Porto
Porto

POCH-01-5571-FSE-002663
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE 

CARREGAL DO SAL
Cursos Profissionais 17/12/2019 13/09/2019 31/08/2020 34 063,00 FSE 28 953,55

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Viseu Dão Lafões Carregal do Sal

POCH-01-5571-FSE-002664
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE 

ALPENDURADA
Cursos Profissionais 17/12/2019 13/09/2019 31/08/2020 23 500,00 FSE 19 975,00

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Tâmega e Sousa Marco de Canaveses

POCH-01-5571-FSE-002665
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DA 

LOURINHÃ
Cursos Profissionais 12/02/2020 13/09/2019 31/08/2020 62 194,65 FSE 52 865,45

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Oeste Lourinhã

POCH-01-5571-FSE-002666
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE 

CELORICO DA BEIRA
Cursos Profissionais 17/12/2019 13/09/2019 31/07/2020 14 644,77 FSE 12 448,05

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Beiras e Serra da Estrela Celorico da Beira
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POCH-01-5571-FSE-002667
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE CANAS 

DE SENHORIM
Cursos Profissionais 17/12/2019 12/09/2019 31/08/2020 63 897,09 FSE 54 312,53

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Viseu Dão Lafões Nelas

POCH-01-5571-FSE-002668
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE 

CASTRO VERDE
Cursos Profissionais 17/12/2019 13/09/2019 31/08/2020 62 421,29 FSE 53 058,10

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Baixo Alentejo Castro Verde

POCH-01-5571-FSE-002669
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE 

ARGANIL
Cursos Profissionais 17/12/2019 11/09/2019 31/08/2020 119 314,81 FSE 101 417,59

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Região de Coimbra Arganil

POCH-01-5571-FSE-002670
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS NUNO 

ÁLVARES
Cursos Profissionais 12/02/2020 13/09/2019 31/08/2020 28 443,64 FSE 24 177,09

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Beira Baixa Castelo Branco

POCH-01-5571-FSE-002671
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO VERTICAL DE OURIQUE Cursos Profissionais 17/12/2019 13/09/2019 31/08/2020 7 424,05 FSE 6 310,44

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Baixo Alentejo Ourique

POCH-01-5571-FSE-002672
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

ESCOLA SECUNDÁRIA COM 3º CICLO DO 

ENSINO BÁSICO QUINTA DAS 

PALMEIRAS, COVILHÃ

Cursos Profissionais 07/01/2020 09/09/2019 31/08/2020 49 253,10 FSE 41 865,14

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Beiras e Serra da Estrela Covilhã

POCH-01-5571-FSE-002673
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

ESCOLA SECUNDÁRIA DE SÃO 

LOURENÇO
Cursos Profissionais 12/02/2020 13/09/2019 31/08/2020 79 693,92 FSE 67 739,83

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Alto Alentejo Portalegre

POCH-01-5571-FSE-002674
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO VERTICAL DE CANELAS Cursos Profissionais 17/12/2019 13/09/2019 31/08/2020 139 084,29 FSE 118 221,65

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal
Área Metropolitana do 

Porto
Vila Nova de Gaia

POCH-01-5571-FSE-002675
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS Nº 2 DE 

BEJA
Cursos Profissionais 17/12/2019 13/09/2019 31/08/2020 83 487,09 FSE 70 964,03

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Baixo Alentejo Beja

POCH-01-5571-FSE-002676
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE 

ESGUEIRA
Cursos Profissionais 17/12/2019 13/09/2019 31/08/2020 65 149,55 FSE 55 377,12

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Região de Aveiro Aveiro

POCH-01-5571-FSE-002677
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE 

GOUVEIA
Cursos Profissionais 07/01/2020 13/09/2019 31/08/2020 27 571,51 FSE 23 435,78

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Beiras e Serra da Estrela Gouveia

POCH-01-5571-FSE-002678
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE 

OLIVEIRA DE FRADES
Cursos Profissionais 17/12/2019 13/09/2019 31/08/2020 91 424,80 FSE 77 711,08

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Viseu Dão Lafões Oliveira de Frades

POCH-01-5571-FSE-002679
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS JOAQUIM 

DE ARAÚJO, GUILHUFE, PENAFIEL
Cursos Profissionais 12/02/2020 02/09/2019 31/08/2020 235 907,49 FSE 200 521,37

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Tâmega e Sousa Penafiel

POCH-01-5571-FSE-002680
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

ESCOLA SECUNDÁRIA COM 3º CICLO DO 

ENSINO BÁSICO DE AMARANTE
Cursos Profissionais 17/12/2019 13/09/2019 31/08/2020 107 346,25 FSE 91 244,31

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Tâmega e Sousa Amarante

POCH-01-5571-FSE-002681
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE 

OLIVEIRA DO HOSPITAL
Cursos Profissionais 17/12/2019 01/09/2019 31/08/2020 41 001,02 FSE 34 850,87

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Região de Coimbra Oliveira do Hospital

POCH-01-5571-FSE-002682
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE 

CARVALHOS, VILA NOVA DE GAIA
Cursos Profissionais 17/12/2019 13/09/2019 31/08/2020 158 833,33 FSE 135 008,33

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal
Área Metropolitana do 

Porto
Vila Nova de Gaia

POCH-01-5571-FSE-002683
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE 

CARRAZEDA DE ANSIÃES
Cursos Profissionais 07/01/2020 13/09/2019 31/08/2020 27 875,81 FSE 23 694,44

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Douro Carrazeda de Ansiães

POCH-01-5571-FSE-002684
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE 

MOGADOURO
Cursos Profissionais 17/12/2019 12/09/2019 31/08/2020 33 084,95 FSE 28 122,21

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal
Terras de Trás-os-

Montes
Mogadouro

POCH-01-5571-FSE-002685
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS 

DE ÁGUAS SANTAS
Cursos Profissionais 07/01/2020 16/09/2019 31/08/2020 106 163,55 FSE 90 239,02

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal
Área Metropolitana do 

Porto
Maia

POCH-01-5571-FSE-002686
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE 

ESTARREJA
Cursos Profissionais 17/12/2019 12/09/2019 31/08/2020 90 823,21 FSE 77 199,73

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Região de Aveiro Estarreja

POCH-01-5571-FSE-002687
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS TOMAZ 

PELAYO, SANTO TIRSO
Cursos Profissionais 17/12/2019 13/09/2019 31/08/2020 223 116,46 FSE 189 648,99

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal
Área Metropolitana do 

Porto
Santo Tirso

POCH-01-5571-FSE-002688
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS JOSEFA 

DE ÓBIDOS
Cursos Profissionais 17/12/2019 13/09/2019 31/08/2020 49 159,85 FSE 41 785,87

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Oeste Óbidos
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POCH-01-5571-FSE-002689
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE 

MELGAÇO
Cursos Profissionais 17/12/2019 13/09/2019 31/08/2020 102 375,82 FSE 87 019,45

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Alto Minho Melgaço

POCH-01-5571-FSE-002690
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DR. 

RAMIRO SALGADO, TORRE DE 

MONCORVO

Cursos Profissionais 07/01/2020 12/09/2019 31/08/2020 30 627,32 FSE 26 033,22

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Douro Torre de Moncorvo

POCH-01-5571-FSE-002691
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE 

VALBOM
Cursos Profissionais 12/02/2020 13/09/2019 31/08/2020 68 274,77 FSE 58 033,55

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal
Área Metropolitana do 

Porto
Gondomar

POCH-01-5571-FSE-002692
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS CAMPO 

ABERTO, BEIRIZ
Cursos Profissionais 07/01/2020 13/09/2019 31/08/2020 51 982,37 FSE 44 185,01

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal
Área Metropolitana do 

Porto
Póvoa de Varzim

POCH-01-5571-FSE-002693
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE 

SALVATERRA DE MAGOS
Cursos Profissionais 12/02/2020 16/09/2019 31/08/2020 152 922,65 FSE 129 984,25

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Lezíria do Tejo Salvaterra de Magos

POCH-01-5571-FSE-002694
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE 

MONÇÃO
Cursos Profissionais 07/01/2020 13/09/2019 31/08/2020 77 240,07 FSE 65 654,06

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Alto Minho Monção

POCH-01-5571-FSE-002695
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE 

PROENÇA-A-NOVA
Cursos Profissionais 17/12/2019 16/09/2019 31/08/2020 63 315,71 FSE 53 818,35

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Beira Baixa Proença-a-Nova

POCH-01-5571-FSE-002696
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

ESCOLA BÁSICA E SECUNDÁRIA QUINTA 

DAS FLORES, COIMBRA
Cursos Profissionais 17/12/2019 16/09/2019 31/08/2020 61 570,35 FSE 52 334,80

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Região de Coimbra Coimbra

POCH-01-5571-FSE-002697
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS EMÍDIO 

GARCIA, BRAGANÇA
Cursos Profissionais 17/12/2019 12/09/2019 31/08/2020 39 028,74 FSE 33 174,43

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal
Terras de Trás-os-

Montes
Bragança

POCH-01-5571-FSE-002698
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS 

MURALHAS DO MINHO
Cursos Profissionais 17/12/2019 13/09/2019 31/08/2020 77 261,26 FSE 65 672,07

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Alto Minho Valença

POCH-01-5571-FSE-002699
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE 

VENDAS NOVAS
Cursos Profissionais 12/02/2020 09/09/2019 31/08/2020 42 378,19 FSE 36 021,46

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Alentejo Central Vendas Novas

POCH-01-5571-FSE-002700
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS GIL PAES Cursos Profissionais 17/12/2019 13/09/2019 31/08/2020 60 235,00 FSE 51 199,75

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Médio Tejo Torres Novas

POCH-01-5571-FSE-002701
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE VILA 

NOVA DE POIARES
Cursos Profissionais 17/12/2019 13/09/2019 31/08/2020 38 209,37 FSE 32 477,96

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Região de Coimbra Vila Nova de Poiares

POCH-01-5571-FSE-002702
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

ESCOLA SECUNDARIA DE PENICHE Cursos Profissionais 17/12/2019 02/09/2019 31/08/2020 37 404,45 FSE 31 793,78

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Oeste Peniche

POCH-01-5571-FSE-002703
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

ESCOLA SECUNDÁRIA DE S. PEDRO DA 

COVA, GONDOMAR
Cursos Profissionais 17/12/2019 13/09/2019 31/08/2020 61 691,21 FSE 52 437,53

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal
Área Metropolitana do 

Porto
Gondomar

POCH-01-5571-FSE-002704
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE SANTA 

COMBA DÃO
Cursos Profissionais 17/12/2019 12/09/2019 31/08/2020 59 286,73 FSE 50 393,72

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Viseu Dão Lafões Santa Comba Dão

POCH-01-5571-FSE-002705
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DR. 

MACHADO DE MATOS, FELGUEIRAS
Cursos Profissionais 12/02/2020 13/09/2019 31/08/2020 56 592,99 FSE 48 104,04

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Tâmega e Sousa Felgueiras

POCH-01-5571-FSE-002706
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE 

MONTEMOR-O-NOVO
Cursos Profissionais 07/01/2020 10/09/2019 31/08/2020 40 735,36 FSE 34 625,06

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Alentejo Central Montemor-o-Novo

POCH-01-5571-FSE-002707
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE 

MIRANDELA
Cursos Profissionais 17/12/2019 13/09/2019 31/08/2020 59 910,54 FSE 50 923,96

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal
Terras de Trás-os-

Montes
Mirandela

POCH-01-5571-FSE-002708
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

CONSERVATORIO DE MUSICA DE 

COIMBRA
Cursos Profissionais 07/01/2020 16/09/2019 31/08/2020 20 162,26 FSE 17 137,92

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Região de Coimbra Coimbra

POCH-01-5571-FSE-002709
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DR. 

ANTÓNIO GRANJO, CHAVES
Cursos Profissionais 07/01/2020 13/09/2019 31/08/2020 49 415,87 FSE 42 003,49

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Alto Tâmega Chaves

POCH-01-5571-FSE-002710
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE SEVER 

DO VOUGA
Cursos Profissionais 17/12/2019 01/09/2019 31/08/2020 35 113,70 FSE 29 846,65

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Região de Aveiro Sever do Vouga
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POCH-01-5571-FSE-002711
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS 

MARCELINO MESQUITA DO CARTAXO
Cursos Profissionais 17/12/2019 12/09/2019 31/08/2020 89 788,24 FSE 76 320,00

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Lezíria do Tejo Cartaxo

POCH-01-5571-FSE-002712
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DO 

CONCELHO DE CAMPO MAIOR
Cursos Profissionais 17/12/2019 13/09/2019 31/08/2020 29 655,84 FSE 25 207,46

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Alto Alentejo Campo Maior

POCH-01-5571-FSE-002713
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS ABEL 

SALAZAR, SÃO MAMEDE DE INFESTA
Cursos Profissionais 12/02/2020 13/09/2019 31/08/2020 164 915,56 FSE 140 178,23

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal
Área Metropolitana do 

Porto
Matosinhos

POCH-01-5571-FSE-002714
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE SÃO 

PEDRO DO SUL
Cursos Profissionais 17/12/2019 13/09/2019 31/08/2020 81 019,21 FSE 68 866,33

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Viseu Dão Lafões São Pedro do Sul

POCH-01-5571-FSE-002715
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS 

DE OLIVEIRA JÚNIOR
Cursos Profissionais 07/01/2020 13/09/2019 31/08/2020 60 937,40 FSE 51 796,79

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal
Área Metropolitana do 

Porto
São João da Madeira

POCH-01-5571-FSE-002716
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

ESCOLA SECUNDARIA DE PAREDES Cursos Profissionais 12/02/2020 01/09/2019 31/08/2020 31 464,15 FSE 26 744,53

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal
Área Metropolitana do 

Porto
Paredes

POCH-01-5571-FSE-002717
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS COIMBRA 

CENTRO
Cursos Profissionais 12/02/2020 01/09/2019 31/08/2020 49 981,06 FSE 42 483,90

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Região de Coimbra Coimbra

POCH-01-5571-FSE-002718
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

ESCOLA SECUNDARIA DA RAINHA 

SANTA ISABEL,ESTREMOZ
Cursos Profissionais 17/12/2019 13/09/2019 31/08/2020 47 120,00 FSE 40 052,00

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Alentejo Central Estremoz

POCH-01-5571-FSE-002719
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS AMATO 

LUSITANO
Cursos Profissionais 17/12/2019 13/09/2019 31/08/2020 94 703,26 FSE 80 497,77

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Beira Baixa Castelo Branco

POCH-01-5571-FSE-002720
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DA TROFA Cursos Profissionais 17/12/2019 13/09/2019 31/08/2020 60 000,00 FSE 51 000,00

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal
Área Metropolitana do 

Porto
Trofa

POCH-01-5571-FSE-002721
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS 

DE CAMPO
Cursos Profissionais 17/12/2019 13/09/2019 31/08/2020 60 007,58 FSE 51 006,44

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal
Área Metropolitana do 

Porto
Valongo

POCH-01-5571-FSE-002722
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS 

DR.MÁRIO FONSECA, LOUSADA
Cursos Profissionais 17/12/2019 13/09/2019 31/08/2020 97 489,00 FSE 82 865,65

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Tâmega e Sousa Lousada

POCH-01-5571-FSE-002723
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

ESCOLA SECUNDARIA COM 3º CICLO DO 

ENSINO BÁSICO ARQUITECTO OLIVEIRA 

FERREIRA, ARCOZELO, VILA NOVA DE 

GAIA

Cursos Profissionais 17/12/2019 13/09/2019 31/08/2020 73 592,97 FSE 62 554,02

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal
Área Metropolitana do 

Porto
Vila Nova de Gaia

POCH-01-5571-FSE-002724
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS SANTOS 

SIMÕES
Cursos Profissionais 07/01/2020 16/09/2019 31/08/2020 124 527,75 FSE 105 848,59

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Ave Guimarães

POCH-01-5571-FSE-002725
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE 

CALDAS DE VIZELA, VIZELA
Cursos Profissionais 17/12/2019 13/09/2019 31/08/2020 91 666,76 FSE 77 916,75

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Ave Vizela

POCH-01-5571-FSE-002726
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS RAFAEL 

BORDALO PINHEIRO
Cursos Profissionais 17/12/2019 13/09/2019 31/08/2020 113 260,50 FSE 96 271,43

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Oeste Caldas da Rainha

POCH-01-5571-FSE-002727
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS 

MARTINHO ÁRIAS, SOURE
Cursos Profissionais 17/12/2019 13/09/2019 31/08/2020 60 745,00 FSE 51 633,25

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Região de Coimbra Soure

POCH-01-5571-FSE-002728
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS CAMILO 

CASTELO BRANCO
Cursos Profissionais 17/12/2019 13/09/2019 31/08/2020 127 419,16 FSE 108 306,29

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Ave Vila Nova de Famalicão

POCH-01-5571-FSE-002729
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO VERTICAL DE MACEDO 

DE CAVALEIROS
Cursos Profissionais 07/01/2020 12/09/2019 31/08/2020 59 682,96 FSE 50 730,52

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal
Terras de Trás-os-

Montes
Macedo de Cavaleiros

POCH-01-5571-FSE-002730
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

ESCOLA SECUNDÁRIA DO PROFESSOR 

DOUTOR FLÁVIO F. PINTO RESENDE, 

CINFÃES

Cursos Profissionais 12/02/2020 13/09/2019 31/08/2020 97 449,68 FSE 82 832,23

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Tâmega e Sousa Cinfães

POCH-01-5571-FSE-002731
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE GAIA 

NASCENTE, VILA NOVA DE GAIA
Cursos Profissionais 07/01/2020 13/09/2019 31/08/2020 116 583,76 FSE 99 096,20

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal
Área Metropolitana do 

Porto
Vila Nova de Gaia

POCH-01-5571-FSE-002732
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

ESCOLA SECUNDÁRIA COM 3º CICLO DO 

ENSINO BÁSICO POETA AL BERTO, 

SINES

Cursos Profissionais 17/12/2019 13/09/2019 31/08/2020 53 935,92 FSE 45 845,53

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Alentejo Litoral Sines
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POCH-01-5571-FSE-002733
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE 

PÓVOA DO LANHOSO
Cursos Profissionais 17/12/2019 01/09/2019 31/08/2020 107 341,79 FSE 91 240,52

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Ave Póvoa de Lanhoso

POCH-01-5571-FSE-002734
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS CARLOS 

AMARANTE, BRAGA
Cursos Profissionais 17/12/2019 13/09/2019 31/08/2020 145 709,20 FSE 123 852,82

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Cávado Braga

POCH-01-5571-FSE-002735
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS FERNÃO 

DO PÓ
Cursos Profissionais 17/12/2019 13/09/2019 31/08/2020 48 048,96 FSE 40 841,62

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Oeste Bombarral

POCH-01-5571-FSE-002736
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE 

MORTÁGUA
Cursos Profissionais 17/12/2019 13/09/2019 31/08/2020 31 388,00 FSE 26 679,80

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Região de Coimbra Mortágua

POCH-01-5571-FSE-002737
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

ESCOLA SECUNDARIA DE HENRIQUE 

MEDINA
Cursos Profissionais 17/12/2019 13/09/2019 31/08/2020 63 598,80 FSE 54 058,98

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Cávado Esposende

POCH-01-5571-FSE-002738
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE NELAS Cursos Profissionais 17/12/2019 13/09/2019 31/08/2020 72 185,00 FSE 61 357,25

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Viseu Dão Lafões Nelas

POCH-01-5571-FSE-002739
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE 

ALJUSTREL
Cursos Profissionais 17/12/2019 13/09/2019 31/08/2020 69 169,11 FSE 58 793,74

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Baixo Alentejo Aljustrel

POCH-01-5571-FSE-002740
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE 

REGUENGOS DE MONSARAZ
Cursos Profissionais 17/12/2019 13/09/2019 31/08/2020 30 152,57 FSE 25 629,68

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Alentejo Central Reguengos de Monsaraz

POCH-01-5571-FSE-002741
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS COELHO E 

CASTRO, SANTA MARIA DA FEIRA
Cursos Profissionais 17/12/2019 13/09/2019 31/08/2020 111 129,49 FSE 94 460,07

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal
Área Metropolitana do 

Porto
Santa Maria da Feira

POCH-01-5571-FSE-002742
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS 

DOMINGOS SEQUEIRA, LEIRIA
Cursos Profissionais 07/01/2020 16/09/2019 31/08/2020 95 833,98 FSE 81 458,88

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Região de Leiria Leiria

POCH-01-5571-FSE-002743
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

ESCOLA SECUNDARIA DE PENAFIEL Cursos Profissionais 07/01/2020 10/09/2019 31/08/2020 173 226,17 FSE 147 242,24

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Tâmega e Sousa Penafiel

POCH-01-5571-FSE-002744
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE 

MÉRTOLA
Cursos Profissionais 17/12/2019 12/09/2019 31/08/2020 16 720,40 FSE 14 212,34

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Baixo Alentejo Mértola

POCH-01-5571-FSE-002745
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

ESCOLA SECUNDARIA AUGUSTO 

GOMES, MATOSINHOS
Cursos Profissionais 17/12/2019 13/09/2019 31/08/2020 59 188,17 FSE 50 309,94

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal
Área Metropolitana do 

Porto
Matosinhos

POCH-01-5571-FSE-002746
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE 

ALBERGARIA-A-VELHA
Cursos Profissionais 17/12/2019 13/09/2019 31/08/2020 110 227,72 FSE 93 693,56

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Região de Aveiro Albergaria-a-Velha

POCH-01-5571-FSE-002747
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS VALE 

D'ESTE
Cursos Profissionais 17/12/2019 12/09/2019 31/08/2020 36 265,00 FSE 30 825,25

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Cávado Barcelos

POCH-01-5571-FSE-002748
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS 

DE CASTELO DE PAIVA
Cursos Profissionais 17/12/2019 13/09/2019 31/08/2020 82 280,04 FSE 69 938,03

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Tâmega e Sousa Castelo de Paiva

POCH-01-5571-FSE-002749
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE VAGOS Cursos Profissionais 12/02/2020 13/09/2019 31/08/2020 40 348,44 FSE 34 296,17

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Região de Aveiro Vagos

POCH-01-5571-FSE-002750
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE 

ÍLHAVO
Cursos Profissionais 17/12/2019 13/09/2019 31/08/2020 49 960,40 FSE 42 466,34

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Região de Aveiro Ílhavo

POCH-01-5571-FSE-002751
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DR. 

MÁRIO SACRAMENTO, AVEIRO
Cursos Profissionais 07/01/2020 13/09/2019 31/08/2020 35 705,08 FSE 30 349,32

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Região de Aveiro Aveiro

POCH-01-5571-FSE-002752
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE 

PENALVA DO CASTELO
Cursos Profissionais 17/12/2019 13/09/2019 31/08/2020 74 092,15 FSE 62 978,33

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Viseu Dão Lafões Penalva do Castelo

POCH-01-5571-FSE-002753
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE 

AVEIRO
Cursos Profissionais 07/01/2020 13/09/2019 31/08/2020 49 735,80 FSE 42 275,43

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Região de Aveiro Aveiro

POCH-01-5571-FSE-002754
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DO 

CASTÊLO DA MAIA
Cursos Profissionais 17/12/2019 13/09/2019 31/08/2020 105 994,96 FSE 90 095,72

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal
Área Metropolitana do 

Porto
Maia
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POCH-01-5571-FSE-002755
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE 

GAVIÃO
Cursos Profissionais 17/12/2019 13/09/2019 31/08/2020 77 131,70 FSE 65 561,95

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Alto Alentejo Gavião

POCH-01-5571-FSE-002756
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS GÂNDARA 

MAR
Cursos Profissionais 12/02/2020 13/09/2019 31/08/2020 33 579,55 FSE 28 542,62

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Região de Coimbra Cantanhede

POCH-01-5571-FSE-002757
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

ESCOLA SECUNDÁRIA DE INÊS DE 

CASTRO
Cursos Profissionais 17/12/2019 16/09/2019 31/08/2020 105 268,93 FSE 89 478,59

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal
Área Metropolitana do 

Porto
Vila Nova de Gaia

POCH-01-5571-FSE-002758
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS RAUL 

PROENÇA
Cursos Profissionais 07/01/2020 13/09/2019 31/08/2020 30 415,75 FSE 25 853,39

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Oeste Caldas da Rainha

POCH-01-5571-FSE-002759
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE VILA 

NOVA DA BARQUINHA
Cursos Profissionais 17/12/2019 12/09/2019 31/08/2020 62 997,65 FSE 53 548,00

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Médio Tejo Vila Nova da Barquinha

POCH-01-5571-FSE-002760
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE 

SOUSEL
Cursos Profissionais 07/01/2020 13/09/2019 31/08/2020 130 658,53 FSE 111 059,75

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Alto Alentejo Sousel

POCH-01-5571-FSE-002761
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE 

MIRANDA DO CORVO
Cursos Profissionais 07/01/2020 13/09/2019 31/08/2020 61 299,25 FSE 52 104,36

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Região de Coimbra Miranda do Corvo

POCH-01-5571-FSE-002762
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE OVAR Cursos Profissionais 07/01/2020 13/09/2019 31/08/2020 16 555,69 FSE 14 072,34

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Região de Aveiro Ovar

POCH-01-5571-FSE-002763
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

ESCOLA SECUNDÁRIA DR. JOAQUIM 

GOMES FERREIRA ALVES
Cursos Profissionais 17/12/2019 01/09/2019 31/08/2020 69 823,46 FSE 59 349,94

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal
Área Metropolitana do 

Porto
Vila Nova de Gaia

POCH-01-5571-FSE-002764
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE 

LOUSADA
Cursos Profissionais 07/01/2020 13/09/2019 31/08/2020 74 099,25 FSE 62 984,36

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Tâmega e Sousa Lousada

POCH-01-5571-FSE-002765
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE SÁTÃO Cursos Profissionais 17/12/2019 13/09/2019 31/08/2020 52 815,24 FSE 44 892,95

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Viseu Dão Lafões Sátão

POCH-01-5571-FSE-002766
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DA 

SENHORA DA HORA, MATOSINHOS
Cursos Profissionais 07/01/2020 12/09/2019 31/08/2020 41 338,50 FSE 35 137,73

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal
Área Metropolitana do 

Porto
Matosinhos

POCH-01-5571-FSE-002767
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

ESCOLA SECUNDÁRIA DE ROCHA 

PEIXOTO
Cursos Profissionais 17/12/2019 16/09/2019 31/08/2020 88 941,43 FSE 75 600,22

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal
Área Metropolitana do 

Porto
Póvoa de Varzim

POCH-01-5571-FSE-002768
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

ESCOLA SECUNDÁRIA JOÃO 

GONÇALVES ZARCO, MATOSINHOS
Cursos Profissionais 17/12/2019 16/09/2019 31/08/2020 62 978,55 FSE 53 531,77

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal
Área Metropolitana do 

Porto
Matosinhos

POCH-01-5571-FSE-002769
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

ESCOLA SECUNDÁRIA DE VILA VERDE Cursos Profissionais 17/12/2019 16/09/2019 31/08/2020 115 827,25 FSE 98 453,16

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Cávado Vila Verde

POCH-01-5571-FSE-002770
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE 

MANGUALDE
Cursos Profissionais 17/12/2019 10/09/2019 31/08/2020 89 961,68 FSE 76 467,43

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Viseu Dão Lafões Mangualde

POCH-01-5571-FSE-002771
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DO 

SABUGAL
Cursos Profissionais 12/02/2020 13/09/2019 31/08/2020 46 932,90 FSE 39 892,97

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Beiras e Serra da Estrela Sabugal

POCH-01-5571-FSE-002772
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE 

VOUZELA E CAMPIA
Cursos Profissionais 17/12/2019 13/09/2019 31/08/2020 62 859,76 FSE 53 430,80

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Viseu Dão Lafões Vouzela

POCH-01-5571-FSE-002773
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DIOGO DE 

MACEDO, OLIVAL, VILA NOVA DE GAIA
Cursos Profissionais 17/12/2019 13/09/2019 31/08/2020 48 747,82 FSE 41 435,65

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal
Área Metropolitana do 

Porto
Vila Nova de Gaia

POCH-01-5571-FSE-002774
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DR.JOÃO 

DE ARAÚJO CORREIA
Cursos Profissionais 17/12/2019 13/09/2019 31/08/2020 36 364,72 FSE 30 910,01

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Douro Peso da Régua

POCH-01-5571-FSE-002775
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

ESCOLA SECUNDARIA JOSE FALCÃO Cursos Profissionais 17/12/2019 12/09/2019 31/08/2020 31 719,04 FSE 26 961,18

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Região de Coimbra Coimbra

POCH-01-5571-FSE-002776
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS ALBERTO 

SAMPAIO
Cursos Profissionais 07/01/2020 16/09/2019 31/08/2020 98 056,00 FSE 83 347,60

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Cávado Braga
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POCH-01-5571-FSE-002777
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS D.MARIA 

II, BRAGA
Cursos Profissionais 17/12/2019 16/09/2019 31/08/2020 73 438,40 FSE 62 422,64

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Cávado Braga

POCH-01-5571-FSE-002778
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

ESCOLA SECUNDÁRIA DE PAÇOS DE 

FERREIRA
Cursos Profissionais 17/12/2019 12/09/2019 31/08/2020 72 793,16 FSE 61 874,19

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Tâmega e Sousa Paços de Ferreira

POCH-01-5571-FSE-002779
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE RIO 

TINTO Nº 3
Cursos Profissionais 06/03/2020 11/09/2019 31/08/2020 49 311,91 FSE 41 915,12

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal
Área Metropolitana do 

Porto
Gondomar

POCH-01-5571-FSE-002780
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

ESCOLA SECUNDARIA DE VIRIATO,VISEU Cursos Profissionais 12/02/2020 02/09/2019 31/08/2020 61 690,53 FSE 52 436,95

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Viseu Dão Lafões Viseu

POCH-01-5571-FSE-002781
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE VILA 

FLOR
Cursos Profissionais 17/12/2019 13/09/2019 31/08/2020 20 197,59 FSE 17 167,95

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal
Terras de Trás-os-

Montes
Vila Flor

POCH-01-5571-FSE-002782
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE FAFE Cursos Profissionais 17/12/2019 16/09/2019 31/08/2020 59 494,00 FSE 50 569,90

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Ave Fafe

POCH-01-5571-FSE-002783
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS D. 

AFONSO HENRIQUES, AVES, SANTO 

TIRSO

Cursos Profissionais 17/12/2019 12/09/2019 31/08/2020 65 175,90 FSE 55 399,52

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal
Área Metropolitana do 

Porto
Santo Tirso

POCH-01-5571-FSE-002784
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS CIDADE 

DO ENTRONCAMENTO
Cursos Profissionais 17/12/2019 11/09/2019 31/08/2020 48 049,48 FSE 40 842,06

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Médio Tejo Entroncamento

POCH-01-5571-FSE-002785
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

ESCOLA SECUNDARIA DE EÇA DE 

QUEIROS POVOA DE VARZIM
Cursos Profissionais 17/12/2019 13/09/2019 31/08/2020 22 480,14 FSE 19 108,12

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal
Área Metropolitana do 

Porto
Póvoa de Varzim

POCH-01-5571-FSE-002786
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS ALCAIDES 

DE FARIA, BARCELOS
Cursos Profissionais 17/12/2019 13/09/2019 31/08/2020 108 682,00 FSE 92 379,70

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Cávado Barcelos

POCH-01-5571-FSE-002787
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS MARINHA 

GRANDE NASCENTE
Cursos Profissionais 17/12/2019 13/09/2019 31/08/2020 70 398,80 FSE 59 838,98

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Região de Leiria Marinha Grande

POCH-01-5571-FSE-002788
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS 

TEMPLÁRIOS
Cursos Profissionais 17/12/2019 13/09/2019 31/08/2020 205 170,64 FSE 174 395,04

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Médio Tejo Tomar

POCH-01-5571-FSE-002789
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS SÁ DE 

MIRANDA, BRAGA
Cursos Profissionais 07/01/2020 13/09/2019 31/08/2020 76 201,60 FSE 64 771,36

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Cávado Braga

POCH-01-5571-FSE-002790
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS SEVERIM 

DE FARIA, ÉVORA
Cursos Profissionais 17/12/2019 16/09/2019 31/08/2020 25 754,64 FSE 21 891,44

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Alentejo Central Évora

POCH-01-5571-FSE-002791
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO ESCOLAS DE PADRE 

BENJAMIM SALGADO, VILA NOVA DE 

FAMALICÃO

Cursos Profissionais 17/12/2019 13/09/2019 31/08/2020 140 367,87 FSE 119 312,69

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Ave Vila Nova de Famalicão

POCH-01-5571-FSE-002792
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS 

DR.MANUEL LARANJEIRA, ESPINHO
Cursos Profissionais 12/02/2020 16/09/2019 31/08/2020 48 129,35 FSE 40 909,95

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal
Área Metropolitana do 

Porto
Espinho

POCH-01-5571-FSE-002793
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS FREI 

HEITOR PINTO
Cursos Profissionais 17/12/2019 13/09/2019 31/08/2020 49 957,08 FSE 42 463,52

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Beiras e Serra da Estrela Covilhã

POCH-01-5571-FSE-002794
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS SOARES 

BASTO
Cursos Profissionais 07/01/2020 13/09/2019 31/08/2020 313 295,26 FSE 266 300,97

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal
Área Metropolitana do 

Porto
Oliveira de Azeméis

POCH-01-5571-FSE-002795
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE VILA 

NOVA DE PAIVA
Cursos Profissionais 12/02/2020 13/09/2019 31/08/2020 56 300,56 FSE 47 855,48

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Viseu Dão Lafões Vila Nova de Paiva

POCH-01-5571-FSE-002796
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE 

ÁGUEDA SUL
Cursos Profissionais 17/12/2019 01/09/2019 31/08/2020 168 337,26 FSE 143 086,67

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Região de Aveiro Águeda

POCH-01-5571-FSE-002797
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DA 

BATALHA
Cursos Profissionais 07/01/2020 13/09/2019 31/08/2020 78 778,83 FSE 66 962,01

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Região de Leiria Batalha

POCH-01-5571-FSE-002798
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE TÁBUA Cursos Profissionais 17/12/2019 13/09/2019 31/08/2020 77 274,34 FSE 65 683,19

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Região de Coimbra Tábua
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POCH-01-5571-FSE-002799
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE NUNO 

DE SANTA MARIA
Cursos Profissionais 17/12/2019 12/09/2019 31/08/2020 60 950,26 FSE 51 807,72

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Médio Tejo Tomar

POCH-01-5571-FSE-002800
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE 

ANTÓNIO NOBRE
Cursos Profissionais 17/12/2019 13/09/2019 31/08/2020 60 024,40 FSE 51 020,74

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal
Área Metropolitana do 

Porto
Porto

POCH-01-5571-FSE-002801
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS Nº 1 DE 

SANTIAGO DO CACÉM
Cursos Profissionais 07/01/2020 13/09/2019 31/08/2020 39 963,81 FSE 33 969,24

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Alentejo Litoral Santiago do Cacém

POCH-01-5571-FSE-002802
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE 

POMBAL
Cursos Profissionais 23/03/2020 13/09/2019 31/08/2020 255 433,18 FSE 217 118,20

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Região de Leiria Pombal

POCH-01-5571-FSE-002803
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE 

TONDELA CÂNDIDO DE FIGUEIREDO
Cursos Profissionais 17/12/2019 13/09/2019 31/08/2020 23 477,37 FSE 19 955,76

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Viseu Dão Lafões Tondela

POCH-01-5571-FSE-002804
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE SANTO 

ANDRÉ, SANTIAGO DO CACÉM
Cursos Profissionais 17/12/2019 13/09/2019 31/08/2020 36 439,88 FSE 30 973,90

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Alentejo Litoral Santiago do Cacém

POCH-01-5571-FSE-002805
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE 

AROUCA
Cursos Profissionais 17/12/2019 13/09/2019 31/08/2020 151 949,25 FSE 129 156,86

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal
Área Metropolitana do 

Porto
Arouca

POCH-01-5571-FSE-002806
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DR. 

GINESTAL MACHADO
Cursos Profissionais 17/12/2019 16/09/2019 31/08/2020 85 106,80 FSE 72 340,78

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Lezíria do Tejo Santarém

POCH-01-5571-FSE-002807
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS 

DR.SERAFIM LEITE
Cursos Profissionais 17/12/2019 13/09/2019 31/08/2020 82 802,40 FSE 70 382,04

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal
Área Metropolitana do 

Porto
São João da Madeira

POCH-01-5571-FSE-002808
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS FERREIRA 

DE CASTRO
Cursos Profissionais 17/12/2019 13/09/2019 31/08/2020 77 632,30 FSE 65 987,46

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal
Área Metropolitana do 

Porto
Oliveira de Azeméis

POCH-01-5571-FSE-002809
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE 

ESMORIZ, OVAR NORTE
Cursos Profissionais 17/12/2019 12/09/2019 31/08/2020 76 194,23 FSE 64 765,10

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Região de Aveiro Ovar

POCH-01-5571-FSE-002810
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS 

DE LORDELO
Cursos Profissionais 12/02/2020 13/09/2019 31/08/2020 32 813,48 FSE 27 891,46

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal
Área Metropolitana do 

Porto
Paredes

POCH-01-5571-FSE-002811
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE 

MAXIMINOS
Cursos Profissionais 17/12/2019 13/09/2019 31/08/2020 20 119,20 FSE 17 101,32

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Cávado Braga

POCH-01-5571-FSE-002812
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE PINHEL Cursos Profissionais 12/02/2020 13/09/2019 31/08/2020 35 858,28 FSE 30 479,54

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Beiras e Serra da Estrela Pinhel

POCH-01-5571-FSE-002813
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE 

FREAMUNDE
Cursos Profissionais 12/02/2020 16/09/2019 31/08/2020 58 172,69 FSE 49 446,79

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Tâmega e Sousa Paços de Ferreira

POCH-01-5571-FSE-002814
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS Nº 1 DE 

MARCO DE CANAVESES
Cursos Profissionais 12/02/2020 13/09/2019 31/08/2020 49 886,24 FSE 42 403,30

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Tâmega e Sousa Marco de Canaveses

POCH-01-5571-FSE-002815
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE 

ALFENA
Cursos Profissionais 17/12/2019 13/09/2019 31/08/2020 22 613,73 FSE 19 221,67

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal
Área Metropolitana do 

Porto
Valongo

POCH-01-5571-FSE-002816
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS 

DE ARGA E LIMA
Cursos Profissionais 17/12/2019 12/09/2019 31/08/2020 46 155,28 FSE 39 231,99

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Alto Minho Viana do Castelo

POCH-01-5571-FSE-002817
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE 

FERREIRA DO ALENTEJO
Cursos Profissionais 17/12/2019 13/09/2019 31/08/2020 41 904,98 FSE 35 619,23

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Baixo Alentejo Ferreira do Alentejo

POCH-01-5571-FSE-002818
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE 

AMARES
Cursos Profissionais 07/01/2020 13/09/2019 31/08/2020 35 628,80 FSE 30 284,48

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Cávado Amares

POCH-01-5571-FSE-002819
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS Nº 3 DE 

ELVAS
Cursos Profissionais 07/01/2020 13/09/2019 31/08/2020 123 824,86 FSE 105 251,13

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Alto Alentejo Elvas

POCH-01-5571-FSE-002820
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE 

ODEMIRA
Cursos Profissionais 17/12/2019 13/09/2019 31/08/2020 30 565,12 FSE 25 980,35

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Alentejo Litoral Odemira
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POCH-01-5571-FSE-002821
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE NISA Cursos Profissionais 07/01/2020 13/09/2019 31/08/2020 35 523,46 FSE 30 194,94

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Alto Alentejo Nisa

POCH-01-5571-FSE-002822
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS GABRIEL 

PEREIRA
Cursos Profissionais 17/12/2019 16/09/2019 31/08/2020 150 446,51 FSE 127 879,53

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Alentejo Central Évora

POCH-01-5571-FSE-002823
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE 

CONDEIXA-A-NOVA
Cursos Profissionais 17/12/2019 13/09/2019 31/08/2020 88 125,83 FSE 74 906,96

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Região de Coimbra Condeixa-a-Nova

POCH-01-5571-FSE-002824
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS 

PROFESSOR ANTÓNIO DA NATIVIDADE, 

MESÃO FRIO

Cursos Profissionais 17/12/2019 13/09/2019 31/08/2020 26 773,40 FSE 22 757,39

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Douro Mesão Frio

POCH-01-5571-FSE-002825
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE 

ARRIFANA, SANTA MARIA DA FEIRA
Cursos Profissionais 17/12/2019 10/09/2019 31/08/2020 58 856,35 FSE 50 027,90

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal
Área Metropolitana do 

Porto
Santa Maria da Feira

POCH-01-5571-FSE-002826
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS Nº 1 DE 

ABRANTES
Cursos Profissionais 07/01/2020 13/09/2019 31/08/2020 60 610,85 FSE 51 519,22

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Médio Tejo Abrantes

POCH-01-5571-FSE-002827
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS 

DE MOURA
Cursos Profissionais 23/03/2020 01/09/2019 31/08/2020 58 129,08 FSE 49 409,72

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Baixo Alentejo Moura

POCH-01-5571-FSE-002828
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

ESCOLA SECUNDÁRIA DR. JOAQUIM DE 

CARVALHO, FIGUEIRA DA FOZ
Cursos Profissionais 17/12/2019 16/09/2019 31/08/2020 45 693,33 FSE 38 839,33

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Região de Coimbra Figueira da Foz

POCH-01-5571-FSE-002829
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS ANDRÉ DE 

GOUVEIA, ÉVORA
Cursos Profissionais 17/12/2019 13/09/2019 31/08/2020 172 842,99 FSE 146 916,54

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Alentejo Central Évora

POCH-01-5571-FSE-002830
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

ESCOLA SECUNDARIA EMIDIO 

NAVARRO
Cursos Profissionais 07/01/2020 13/09/2019 31/08/2020 111 307,96 FSE 94 611,77

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Viseu Dão Lafões Viseu

POCH-01-5571-FSE-002831
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DO 

FUNDÃO
Cursos Profissionais 12/02/2020 13/09/2019 31/08/2020 123 235,28 FSE 104 749,99

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Beiras e Serra da Estrela Fundão

POCH-01-5571-FSE-002832
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE MIRA Cursos Profissionais 07/01/2020 16/09/2019 31/08/2020 56 640,70 FSE 48 144,60

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Região de Coimbra Mira

POCH-01-5571-FSE-002833
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE 

BENAVENTE
Cursos Profissionais 17/12/2019 13/09/2019 31/08/2020 79 469,24 FSE 67 548,85

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Lezíria do Tejo Benavente

POCH-01-5571-FSE-002834
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

ESCOLA SECUNDÁRIA AFONSO LOPES 

VIEIRA, LEIRIA
Cursos Profissionais 07/01/2020 13/09/2019 31/08/2020 61 057,08 FSE 51 898,52

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Região de Leiria Leiria

POCH-01-5571-FSE-002835
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS VERDE 

HORIZONTE
Cursos Profissionais 07/01/2020 13/09/2019 31/08/2020 49 871,12 FSE 42 390,45

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Médio Tejo Mação

POCH-01-5571-FSE-002836
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS JOSÉ 

ESTEVÃO
Cursos Profissionais 17/12/2019 11/09/2019 31/08/2020 120 688,52 FSE 102 585,24

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Região de Aveiro Aveiro

POCH-01-5571-FSE-002837
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS ARTUR 

GONÇALVES
Cursos Profissionais 07/01/2020 13/09/2019 31/08/2020 53 237,75 FSE 45 252,09

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Médio Tejo Torres Novas

POCH-01-5571-FSE-002838
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS 

DE PINHEIRO
Cursos Profissionais 17/12/2019 13/09/2019 31/08/2020 51 929,69 FSE 44 140,24

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Tâmega e Sousa Penafiel

POCH-01-5571-FSE-002839
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

ESCOLA SECUNDÁRIA ADOLFO 

PORTELA, ÁGUEDA
Cursos Profissionais 17/12/2019 01/09/2019 31/08/2020 49 967,15 FSE 42 472,08

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Região de Aveiro Águeda

POCH-01-5571-FSE-002840
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DA 

GAFANHA DA NAZARÉ
Cursos Profissionais 17/12/2019 13/09/2019 31/08/2020 49 977,60 FSE 42 480,96

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Região de Aveiro Ílhavo

POCH-01-5571-FSE-002841
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE VILELA Cursos Profissionais 17/12/2019 16/09/2019 31/08/2020 59 948,68 FSE 50 956,38

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal
Área Metropolitana do 

Porto
Paredes

POCH-01-5571-FSE-002842
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE 

ALMEIRIM
Cursos Profissionais 17/12/2019 13/09/2019 31/08/2020 167 974,74 FSE 142 778,53

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Lezíria do Tejo Almeirim
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POCH-01-5571-FSE-002843
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

ESCOLA SECUNDÁRIA COM 3º CICLO DO 

ENSINO BÁSICO MARTINS SARMENTO, 

GUIMARÃES

Cursos Profissionais 17/12/2019 13/09/2019 31/08/2020 119 289,77 FSE 101 396,30

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Ave Guimarães

POCH-01-5571-FSE-002844
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE 

PEDROUÇOS
Cursos Profissionais 12/02/2020 13/09/2019 31/08/2020 34 462,48 FSE 29 293,11

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal
Área Metropolitana do 

Porto
Maia

POCH-01-5571-FSE-002845
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS ABADE DE 

BAÇAL, BRAGANÇA
Cursos Profissionais 07/01/2020 16/09/2019 31/08/2020 49 561,85 FSE 42 127,57

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal
Terras de Trás-os-

Montes
Bragança

POCH-01-5571-FSE-002846
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE 

VALONGO
Cursos Profissionais 07/01/2020 13/09/2019 31/08/2020 58 334,19 FSE 49 584,06

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal
Área Metropolitana do 

Porto
Valongo

POCH-01-5571-FSE-002847
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE CISTER Cursos Profissionais 07/01/2020 12/09/2019 31/08/2020 76 888,61 FSE 65 355,32

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Oeste Alcobaça

POCH-01-5571-FSE-002848
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS JOÃO DA 

SILVA CORREIA
Cursos Profissionais 07/01/2020 16/09/2019 31/08/2020 79 191,51 FSE 67 312,78

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal
Área Metropolitana do 

Porto
São João da Madeira

POCH-01-5571-FSE-002849
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS 

LEONARDO COIMBRA FILHO
Cursos Profissionais 17/12/2019 13/09/2019 31/08/2020 85 233,55 FSE 72 448,52

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal
Área Metropolitana do 

Porto
Porto

POCH-01-5571-FSE-002850
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE 

RESENDE
Cursos Profissionais 17/12/2019 13/09/2019 31/08/2020 152 936,76 FSE 129 996,25

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Tâmega e Sousa Resende

POCH-01-5571-FSE-002851
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS COIMBRA 

OESTE
Cursos Profissionais 07/01/2020 03/09/2019 31/08/2020 189 103,86 FSE 160 738,28

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Região de Coimbra Coimbra

POCH-01-5571-FSE-002852
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS D. DINIS, 

SANTO TIRSO
Cursos Profissionais 17/12/2019 16/09/2019 31/08/2020 49 727,20 FSE 42 268,12

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal
Área Metropolitana do 

Porto
Santo Tirso

POCH-01-5571-FSE-002853
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

ESCOLA SECUNDÁRIA COM 3º CICLO DO 

ENSINO BÁSICO DE CAMILO CASTELO 

BRANCO, VILA REAL

Cursos Profissionais 17/12/2019 16/09/2019 31/08/2020 69 939,25 FSE 59 448,36

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Douro Vila Real

POCH-01-5571-FSE-002854
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS 

MORGADO DE MATEUS, VILA REAL
Cursos Profissionais 17/12/2019 16/09/2019 31/08/2020 131 875,23 FSE 112 093,95

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Douro Vila Real

POCH-01-5571-FSE-002855
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

ESCOLA SECUNDARIA DE S.PEDRO-VILA 

REAL
Cursos Profissionais 17/12/2019 17/09/2019 31/08/2020 56 206,74 FSE 47 775,73

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Douro Vila Real

POCH-01-5571-FSE-002856
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DA LIXA, 

FELGUEIRAS
Cursos Profissionais 12/02/2020 01/09/2019 31/08/2020 222 958,63 FSE 189 514,84

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Tâmega e Sousa Felgueiras

POCH-01-5571-FSE-002857
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE 

ANADIA
Cursos Profissionais 07/01/2020 12/09/2019 31/08/2020 49 979,04 FSE 42 482,18

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Região de Aveiro Anadia

POCH-01-5571-FSE-002858
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS MIGUEL 

TORGA, SABROSA
Cursos Profissionais 17/12/2019 16/09/2019 31/08/2020 71 842,74 FSE 61 066,33

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Douro Sabrosa

POCH-01-5571-FSE-002859
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO VERTICAL DE MURÇA Cursos Profissionais 07/01/2020 13/09/2019 31/08/2020 77 431,66 FSE 65 816,91

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Douro Murça

POCH-01-5571-FSE-002860
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS D. 

SANCHO II, ALIJÓ
Cursos Profissionais 07/01/2020 13/09/2019 31/08/2020 91 647,64 FSE 77 900,49

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Douro Alijó

POCH-01-5571-FSE-002861
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE 

CASTRO DAIRE
Cursos Profissionais 17/12/2019 13/09/2019 31/08/2020 90 366,22 FSE 76 811,29

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Viseu Dão Lafões Castro Daire

POCH-01-5571-FSE-002862
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DO 

CONCELHO DE FERREIRA DO ZÊZERE
Cursos Profissionais 12/02/2020 16/09/2019 31/08/2020 29 880,22 FSE 25 398,19

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Médio Tejo Ferreira do Zêzere

POCH-01-5571-FSE-002863
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE 

OLIVEIRA DO BAIRRO
Cursos Profissionais 07/01/2020 13/09/2019 31/08/2020 49 261,83 FSE 41 872,56

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Região de Aveiro Oliveira do Bairro

POCH-01-5571-FSE-002864
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS OURÉM Cursos Profissionais 07/01/2020 13/09/2019 31/08/2020 78 248,80 FSE 66 511,48

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Médio Tejo Ourém
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POCH-01-5571-FSE-002865
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS 

ALEXANDRE HERCULANO, PORTO
Cursos Profissionais 17/12/2019 13/09/2019 31/08/2020 28 026,48 FSE 23 822,51

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal
Área Metropolitana do 

Porto
Porto

POCH-01-5571-FSE-002866
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DA 

AZAMBUJA
Cursos Profissionais 17/12/2019 13/09/2019 31/08/2020 35 667,25 FSE 30 317,16

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Lezíria do Tejo Azambuja

POCH-01-5571-FSE-002867
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE IDÃES Cursos Profissionais 17/12/2019 13/09/2019 31/08/2020 78 253,80 FSE 66 515,73

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Tâmega e Sousa Felgueiras

POCH-01-5571-FSE-002868
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE SEIA Cursos Profissionais 17/12/2019 10/09/2019 31/08/2020 80 161,15 FSE 68 136,98

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Beiras e Serra da Estrela Seia

POCH-01-5571-FSE-002869
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS Nº 2 DE 

ABRANTES
Cursos Profissionais 12/02/2020 13/09/2019 31/08/2020 30 606,04 FSE 26 015,13

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Médio Tejo Abrantes

POCH-01-5571-FSE-002870
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS D. 

SANCHO I, VILA NOVA DE FAMALICÃO
Cursos Profissionais 12/02/2020 13/09/2019 31/08/2020 168 533,50 FSE 143 253,48

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Ave Vila Nova de Famalicão

POCH-01-5571-FSE-002871
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DO CERCO 

DO PORTO, PORTO
Cursos Profissionais 07/01/2020 13/09/2019 31/08/2020 66 748,82 FSE 56 736,50

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal
Área Metropolitana do 

Porto
Porto

POCH-01-5571-FSE-002872
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DANIEL 

FARIA, BALTAR, PAREDES
Cursos Profissionais 12/02/2020 13/09/2019 31/08/2020 40 892,64 FSE 34 758,74

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal
Área Metropolitana do 

Porto
Paredes

POCH-01-5571-FSE-002873
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DA MAIA Cursos Profissionais 12/02/2020 16/09/2019 31/08/2020 96 005,10 FSE 81 604,34

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal
Área Metropolitana do 

Porto
Maia

POCH-01-5571-FSE-002874
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE 

VALPAÇOS
Cursos Profissionais 17/12/2019 13/09/2019 31/08/2020 56 537,78 FSE 48 057,11

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Alto Tâmega Valpaços

POCH-01-5571-FSE-002875
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS ANTÓNIO 

SÉRGIO
Cursos Profissionais 17/12/2019 16/09/2019 31/08/2020 81 929,64 FSE 69 640,19

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal
Área Metropolitana do 

Porto
Vila Nova de Gaia

POCH-01-5571-FSE-002876
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO ESCOLAS D. AFONSO 

SANCHES, VILA DO CONDE
Cursos Profissionais 07/01/2020 11/09/2019 31/08/2020 299 076,78 FSE 254 215,26

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal
Área Metropolitana do 

Porto
Vila do Conde

POCH-01-5571-FSE-002877
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS 

ARQUEÓLOGO MÁRIO CARDOSO
Cursos Profissionais 17/12/2019 16/09/2019 31/08/2020 41 047,73 FSE 34 890,57

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Ave Guimarães

POCH-01-5571-FSE-002878
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE 

CABECEIRAS DE BASTO
Cursos Profissionais 07/01/2020 13/09/2019 31/08/2020 42 216,55 FSE 35 884,07

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Ave Cabeceiras de Basto

POCH-01-5571-FSE-002879
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE 

CELORICO DE BASTO
Cursos Profissionais 12/02/2020 16/09/2019 31/08/2020 54 529,57 FSE 46 350,13

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Tâmega e Sousa Celorico de Basto

POCH-01-5571-FSE-002880
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

ESCOLA SECUNDÁRIA DE FELGUEIRAS Cursos Profissionais 07/01/2020 16/09/2019 31/08/2020 216 935,12 FSE 184 394,85

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Tâmega e Sousa Felgueiras

POCH-01-5571-FSE-002881
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO VERTICAL DE MONDIM 

DE BASTO
Cursos Profissionais 17/12/2019 13/09/2019 31/08/2020 76 686,36 FSE 65 183,41

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Ave Mondim de Basto

POCH-01-5571-FSE-002882
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS JOAQUIM 

INÁCIO DA CRUZ SOBRAL
Cursos Profissionais 17/12/2019 13/09/2019 31/08/2020 24 451,00 FSE 20 783,35

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Oeste Sobral de Monte Agraço

POCH-01-5571-FSE-002883
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE PONTE 

DE LIMA
Cursos Profissionais 17/12/2019 13/09/2019 31/08/2020 136 860,27 FSE 116 331,23

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Alto Minho Ponte de Lima

POCH-01-5571-FSE-002884
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS SÁ DA 

BANDEIRA
Cursos Profissionais 17/12/2019 13/09/2019 31/08/2020 109 241,71 FSE 92 855,45

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Lezíria do Tejo Santarém

POCH-01-5571-FSE-002885
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DA GUIA Cursos Profissionais 17/12/2019 13/09/2019 31/08/2020 27 250,82 FSE 23 163,20

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Região de Leiria Pombal

POCH-01-5571-FSE-002886
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE 

ALCANENA
Cursos Profissionais 07/01/2020 12/09/2019 31/08/2020 64 306,84 FSE 54 660,81

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Médio Tejo Alcanena
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POCH-01-5571-FSE-002887
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE PORTO 

DE MÓS
Cursos Profissionais 12/02/2020 10/09/2019 31/08/2020 49 827,26 FSE 42 353,17

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Região de Leiria Porto de Mós

POCH-01-5571-FSE-002888
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DOUTOR 

JÚLIO MARTINS
Cursos Profissionais 07/01/2020 13/09/2019 31/08/2020 49 597,83 FSE 42 158,16

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Alto Tâmega Chaves

POCH-01-5571-FSE-002889
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE SANTA 

MARIA DA FEIRA
Cursos Profissionais 17/12/2019 16/09/2019 31/08/2020 150 738,14 FSE 128 127,42

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal
Área Metropolitana do 

Porto
Santa Maria da Feira

POCH-01-5571-FSE-002890
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS LOUSADA 

OESTE
Cursos Profissionais 07/01/2020 12/09/2019 31/08/2020 41 075,96 FSE 34 914,57

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Tâmega e Sousa Lousada

POCH-01-5571-FSE-002891
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE 

RIBEIRA DE PENA
Cursos Profissionais 17/12/2019 16/09/2019 31/08/2020 35 584,66 FSE 30 246,96

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Alto Tâmega Ribeira de Pena

POCH-01-5571-FSE-002892
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS PEDRO 

ÁLVARES CABRAL
Cursos Profissionais 07/01/2020 13/09/2019 31/08/2020 36 308,71 FSE 30 862,40

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Beiras e Serra da Estrela Belmonte

POCH-01-5571-FSE-002893
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS FIGUEIRA 

MAR
Cursos Profissionais 17/12/2019 13/09/2019 31/08/2020 158 177,09 FSE 134 450,53

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Região de Coimbra Figueira da Foz

POCH-01-5571-FSE-002894
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DR. 

MANUEL GOMES DE ALMEIDA, 

ESPINHO

Cursos Profissionais 06/03/2020 01/09/2019 31/08/2020 144 802,37 FSE 123 082,01

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal
Área Metropolitana do 

Porto
Espinho

POCH-01-5571-FSE-002895
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

ESCOLA SECUNDARIA DE FRANCISCO 

RODRIGUES LOBO
Cursos Profissionais 07/01/2020 16/09/2019 31/08/2020 86 048,84 FSE 73 141,51

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Região de Leiria Leiria

POCH-01-5571-FSE-002896
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS 

HENRIQUE SOMMER, MACEIRA, LEIIA
Cursos Profissionais 07/01/2020 13/09/2019 31/08/2020 48 204,46 FSE 40 973,79

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Região de Leiria Leiria

POCH-01-5571-FSE-002897
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DR. 

BENTO DA CRUZ, MONTALEGRE
Cursos Profissionais 17/12/2019 13/09/2019 31/08/2020 49 427,07 FSE 42 013,01

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Alto Tâmega Montalegre

POCH-01-5571-FSE-002898
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE 

PENACOVA
Cursos Profissionais 17/12/2019 13/09/2019 31/08/2020 61 134,72 FSE 51 964,51

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Região de Coimbra Penacova

POCH-01-5571-FSE-002899
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE JOSÉ 

RELVAS
Cursos Profissionais 12/02/2020 13/09/2019 31/08/2020 31 157,63 FSE 26 483,99

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Lezíria do Tejo Alpiarça

POCH-01-5571-FSE-002900
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

ESCOLA SECUNDARIA DE D.DINIS Cursos Profissionais 17/12/2019 13/09/2019 31/08/2020 126 655,44 FSE 107 657,12

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Região de Coimbra Coimbra

POCH-01-5571-FSE-002901
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE 

ANSIÃO
Cursos Profissionais 12/02/2020 13/09/2019 31/08/2020 68 291,10 FSE 58 047,44

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Região de Leiria Ansião

POCH-01-5571-FSE-002902
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE PONTE 

DA BARCA
Cursos Profissionais 17/12/2019 13/09/2019 31/08/2020 41 916,58 FSE 35 629,09

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Alto Minho Ponte da Barca

POCH-01-5571-FSE-002903
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS 

DE RODRIGUES DE FREITAS
Cursos Profissionais 17/12/2019 16/09/2019 31/08/2020 71 950,08 FSE 61 157,57

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal
Área Metropolitana do 

Porto
Porto

POCH-01-5571-FSE-002904
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

ESCOLA SECUNDARIA DE CALDAS DAS 

TAIPAS
Cursos Profissionais 23/03/2020 02/09/2019 31/08/2020 115 596,58 FSE 98 257,09

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Ave Guimarães

POCH-01-5571-FSE-002905
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DA SERTÃ Cursos Profissionais 12/02/2020 13/09/2019 31/08/2020 53 874,80 FSE 45 793,58

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Médio Tejo Sertã

POCH-01-5571-FSE-002906
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS FIGUEIRA 

NORTE
Cursos Profissionais 17/12/2019 01/09/2019 31/08/2020 64 474,62 FSE 54 803,43

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Região de Coimbra Figueira da Foz

POCH-01-5571-FSE-002907
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS INFANTE 

D. HENRIQUE, PORTO
Cursos Profissionais 12/02/2020 13/09/2019 31/08/2020 101 869,90 FSE 86 589,42

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal
Área Metropolitana do 

Porto
Porto

POCH-01-5571-FSE-002908
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS SÃO 

MARTINHO DO PORTO
Cursos Profissionais 17/12/2019 16/09/2019 31/08/2020 47 331,39 FSE 40 231,68

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Oeste Alcobaça
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POCH-01-5571-FSE-002909
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DO 

BONFIM
Cursos Profissionais 07/01/2020 16/09/2019 31/08/2020 40 083,94 FSE 34 071,35

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Alto Alentejo Portalegre

POCH-01-5571-FSE-002910
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

ESCOLA SECUNDÁRIA COM 3º CICLO DO 

ENSINO BÁSICO JOSÉ RÉGIO, VILA DO 

CONDE

Cursos Profissionais 17/12/2019 13/09/2019 31/08/2020 81 041,44 FSE 68 885,22

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal
Área Metropolitana do 

Porto
Vila do Conde

POCH-01-5571-FSE-002911
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS 

HENRIQUES NOGUEIRA
Cursos Profissionais 12/02/2020 13/09/2019 31/08/2020 134 474,38 FSE 114 303,22

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Oeste Torres Vedras

POCH-01-5571-FSE-002912
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS MADEIRA 

TORRES
Cursos Profissionais 07/01/2020 13/09/2019 31/08/2020 278 997,97 FSE 237 148,27

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Oeste Torres Vedras

POCH-01-5571-FSE-002913
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS MARINHA 

GRANDE POENTE
Cursos Profissionais 12/02/2020 13/09/2019 31/08/2020 129 918,00 FSE 110 430,30

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Região de Leiria Marinha Grande

POCH-01-5571-FSE-002914
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DO 

CADAVAL
Cursos Profissionais 17/12/2019 13/09/2019 31/08/2020 38 163,39 FSE 32 438,88

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Oeste Cadaval

POCH-01-5571-FSE-002915
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

ESCOLA SECUNDÁRIA DR.AUGUSTO 

CÉSAR DA SILVA FERREIRA, RIO MAIOR
Cursos Profissionais 12/02/2020 16/09/2019 31/08/2020 62 465,62 FSE 53 095,78

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Lezíria do Tejo Rio Maior

POCH-01-5571-FSE-002916
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS Nº 1 DE 

BEJA
Cursos Profissionais 07/01/2020 13/09/2019 31/08/2020 98 682,67 FSE 83 880,27

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Baixo Alentejo Beja

POCH-01-5571-FSE-002917
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS Nº 1 DE 

GONDOMAR
Cursos Profissionais 17/12/2019 16/09/2019 31/08/2020 269 034,16 FSE 228 679,04

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal
Área Metropolitana do 

Porto
Gondomar

POCH-01-5571-FSE-002918
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE 

FONTES PEREIRA DE MELO
Cursos Profissionais 07/01/2020 13/09/2019 31/08/2020 144 591,61 FSE 122 902,87

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal
Área Metropolitana do 

Porto
Porto

POCH-01-5571-FSE-002919
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE 

MONTEMOR-O-VELHO
Cursos Profissionais 07/01/2020 16/09/2019 31/08/2020 77 542,25 FSE 65 910,91

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Região de Coimbra Montemor-o-Velho

POCH-01-5571-FSE-002920
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE 

ERMESINDE, VALONGO
Cursos Profissionais 07/01/2020 13/09/2019 31/08/2020 60 735,85 FSE 51 625,47

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal
Área Metropolitana do 

Porto
Valongo

POCH-01-5571-FSE-002921
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE VILA POUCA DE 

AGUIAR - ZONA SUL
Cursos Profissionais 17/12/2019 13/09/2019 31/08/2020 128 661,23 FSE 109 362,05

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Alto Tâmega Vila Pouca de Aguiar

POCH-01-5571-FSE-002922
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE BÚZIO Cursos Profissionais 17/12/2019 13/09/2019 31/08/2020 70 428,77 FSE 59 864,45

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal
Área Metropolitana do 

Porto
Vale de Cambra

POCH-01-5571-FSE-002923
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE 

MOIMENTA DA BEIRA
Cursos Profissionais 17/12/2019 16/09/2019 31/08/2020 62 448,64 FSE 53 081,34

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Douro Moimenta da Beira

POCH-01-5571-FSE-002924
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS 

FRANCISCO DE HOLANDA
Cursos Profissionais 12/02/2020 13/09/2019 31/08/2020 58 797,20 FSE 49 977,62

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Ave Guimarães

POCH-01-5571-FSE-002925
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

ESCOLA SECUNDARIA DE CAMPOS 

MELO
Cursos Profissionais 12/02/2020 13/09/2019 31/08/2020 74 666,40 FSE 63 466,44

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Beiras e Serra da Estrela Covilhã

POCH-01-5571-FSE-002926
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DO 

CONCELHO DE VIANA DO ALENTEJO
Cursos Profissionais 12/02/2020 16/09/2019 31/08/2020 43 451,27 FSE 36 933,58

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Alentejo Central Viana do Alentejo

POCH-01-5571-FSE-002927
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DA LOUSÃ Cursos Profissionais 12/02/2020 16/09/2019 31/08/2020 60 356,43 FSE 51 302,97

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Região de Coimbra Lousã

POCH-01-5571-FSE-002928
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DAMIÃO 

DE GOES, ALENQUER
Cursos Profissionais 17/12/2019 13/09/2019 31/08/2020 79 534,00 FSE 67 603,90

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Oeste Alenquer

POCH-01-5571-FSE-002929
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE 

VALDEVEZ
Cursos Profissionais 07/01/2020 13/09/2019 31/08/2020 76 135,02 FSE 64 714,77

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Alto Minho Arcos de Valdevez

POCH-01-5571-FSE-002930
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS LATINO 

COELHO, LAMEGO
Cursos Profissionais 12/02/2020 01/09/2019 31/08/2020 187 855,15 FSE 159 676,88

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Douro Lamego
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POCH-01-5571-FSE-002931
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE PONTE 

DE SÔR
Cursos Profissionais 12/02/2020 13/09/2019 31/08/2020 63 141,47 FSE 53 670,25

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Alto Alentejo Ponte de Sor

POCH-01-5571-FSE-002932
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE 

TONDELA TOMAZ RIBEIRO
Cursos Profissionais 17/12/2019 17/09/2019 31/08/2020 99 879,22 FSE 84 897,34

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Viseu Dão Lafões Tondela

POCH-01-5571-FSE-002933
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE OVAR 

SUL
Cursos Profissionais 12/02/2020 18/09/2019 31/08/2020 72 000,00 FSE 61 200,00

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Região de Aveiro Ovar

POCH-01-5571-FSE-002934
Programa Operacional do 

Capital Humano

01 - Promoção do sucesso educativo, do 

combate ao abandono escolar e reforço da 

qualificação dos jovens para a empregabilidade

AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS 

DE ÍNFIAS
Cursos Profissionais 12/02/2020 16/09/2019 31/08/2020 73 994,66 FSE 62 895,46

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

04 - Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitação a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação profissionais e da sua 

qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos currículos e criação e 

desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de ensino dual e de 

aprendizagem;

Portugal Ave Vizela

POCH-02-5368-FSE-000001
Programa Operacional do 

Capital Humano

02 - Reforço do Ensino superior e da formação 

avançada

DIRECÇÃO-GERAL DO ENSINO 

SUPERIOR

Bolsas e Programas para 

Estudantes do ensino Superior
13/07/2016 01/09/2014 30/06/2016 91 092 317,12 FSE 77 428 469,55

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%
02 - Melhoria da qualidade e da eficiência do ensino superior e equivalente, e do acesso ao mesmo, a fim de 

aumentar os níveis de participação e de habilitações, particularmente para os grupos desfavorecidos;
Portugal Norte; -

POCH-02-5368-FSE-000002
Programa Operacional do 

Capital Humano

02 - Reforço do Ensino superior e da formação 

avançada

DIRECÇÃO-GERAL DO ENSINO 

SUPERIOR

Bolsas e Programas para 

Estudantes do ensino Superior
13/07/2016 01/09/2014 30/06/2016 72 331 421,07 FSE 61 481 707,91

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%
02 - Melhoria da qualidade e da eficiência do ensino superior e equivalente, e do acesso ao mesmo, a fim de 

aumentar os níveis de participação e de habilitações, particularmente para os grupos desfavorecidos;
Portugal Centro; -

POCH-02-5368-FSE-000003
Programa Operacional do 

Capital Humano

02 - Reforço do Ensino superior e da formação 

avançada

DIRECÇÃO-GERAL DO ENSINO 

SUPERIOR

Bolsas e Programas para 

Estudantes do ensino Superior
13/07/2016 01/09/2014 30/06/2016 11 297 101,20 FSE 9 602 536,02

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%
02 - Melhoria da qualidade e da eficiência do ensino superior e equivalente, e do acesso ao mesmo, a fim de 

aumentar os níveis de participação e de habilitações, particularmente para os grupos desfavorecidos;
Portugal Alentejo; -

POCH-02-5368-FSE-000004
Programa Operacional do 

Capital Humano

02 - Reforço do Ensino superior e da formação 

avançada

DIRECÇÃO-GERAL DO ENSINO 

SUPERIOR

Bolsas e Programas para 

Estudantes do ensino Superior
08/07/2016 01/09/2014 30/06/2016 15 969 085,00 FSE 13 573 722,25

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%
02 - Melhoria da qualidade e da eficiência do ensino superior e equivalente, e do acesso ao mesmo, a fim de 

aumentar os níveis de participação e de habilitações, particularmente para os grupos desfavorecidos;
Portugal Norte; -

POCH-02-5368-FSE-000005
Programa Operacional do 

Capital Humano

02 - Reforço do Ensino superior e da formação 

avançada

DIRECÇÃO-GERAL DO ENSINO 

SUPERIOR

Bolsas e Programas para 

Estudantes do ensino Superior
13/07/2016 01/09/2014 30/06/2016 1 113 858,99 FSE 946 780,14

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%
02 - Melhoria da qualidade e da eficiência do ensino superior e equivalente, e do acesso ao mesmo, a fim de 

aumentar os níveis de participação e de habilitações, particularmente para os grupos desfavorecidos;
Portugal Centro; -

POCH-02-5368-FSE-000006
Programa Operacional do 

Capital Humano

02 - Reforço do Ensino superior e da formação 

avançada

DIRECÇÃO-GERAL DO ENSINO 

SUPERIOR

Bolsas e Programas para 

Estudantes do ensino Superior
13/07/2016 01/09/2014 30/06/2016 36 996,80 FSE 31 447,28

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%
02 - Melhoria da qualidade e da eficiência do ensino superior e equivalente, e do acesso ao mesmo, a fim de 

aumentar os níveis de participação e de habilitações, particularmente para os grupos desfavorecidos;
Portugal Alentejo; -

POCH-02-5368-FSE-000007
Programa Operacional do 

Capital Humano

02 - Reforço do Ensino superior e da formação 

avançada
INSTITUTO POLITECNICO DA GUARDA

Cursos Técnicos Superiores 

Profissionais (TeSP)
12/12/2016 01/10/2014 30/09/2017 462 208,00 FSE 392 876,80

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%
02 - Melhoria da qualidade e da eficiência do ensino superior e equivalente, e do acesso ao mesmo, a fim de 

aumentar os níveis de participação e de habilitações, particularmente para os grupos desfavorecidos;
Portugal Beiras e Serra da Estrela Guarda

POCH-02-5368-FSE-000009
Programa Operacional do 

Capital Humano

02 - Reforço do Ensino superior e da formação 

avançada
INSTITUTO POLITÉCNICO DE TOMAR

Cursos Técnicos Superiores 

Profissionais (TeSP)
18/09/2018 05/10/2015 19/12/2017 567 782,41 FSE 482 615,05

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%
02 - Melhoria da qualidade e da eficiência do ensino superior e equivalente, e do acesso ao mesmo, a fim de 

aumentar os níveis de participação e de habilitações, particularmente para os grupos desfavorecidos;
Portugal Médio Tejo Abrantes

POCH-02-5368-FSE-000011
Programa Operacional do 

Capital Humano

02 - Reforço do Ensino superior e da formação 

avançada
INSTITUTO POLITECNICO DE BEJA

Cursos Técnicos Superiores 

Profissionais (TeSP)
06/12/2017 26/10/2015 29/09/2017 197 061,71 FSE 167 502,45

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%
02 - Melhoria da qualidade e da eficiência do ensino superior e equivalente, e do acesso ao mesmo, a fim de 

aumentar os níveis de participação e de habilitações, particularmente para os grupos desfavorecidos;
Portugal Baixo Alentejo Beja

POCH-02-5368-FSE-000012
Programa Operacional do 

Capital Humano

02 - Reforço do Ensino superior e da formação 

avançada
INSTITUTO POLITÉCNICO DE LEIRIA

Cursos Técnicos Superiores 

Profissionais (TeSP)
18/05/2018 05/10/2015 31/12/2017 2 997 415,87 FSE 2 547 803,49

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%
02 - Melhoria da qualidade e da eficiência do ensino superior e equivalente, e do acesso ao mesmo, a fim de 

aumentar os níveis de participação e de habilitações, particularmente para os grupos desfavorecidos;
Portugal Oeste Caldas da Rainha

POCH-02-5368-FSE-000013
Programa Operacional do 

Capital Humano

02 - Reforço do Ensino superior e da formação 

avançada
INSTITUTO POLITÉCNICO DO PORTO

Cursos Técnicos Superiores 

Profissionais (TeSP)
14/12/2017 01/09/2015 31/07/2017 242 374,22 FSE 206 018,09

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%
02 - Melhoria da qualidade e da eficiência do ensino superior e equivalente, e do acesso ao mesmo, a fim de 

aumentar os níveis de participação e de habilitações, particularmente para os grupos desfavorecidos;
Portugal Tâmega e Sousa Felgueiras

POCH-02-5368-FSE-000014
Programa Operacional do 

Capital Humano

02 - Reforço do Ensino superior e da formação 

avançada
UNIVERSIDADE DE AVEIRO

Cursos Técnicos Superiores 

Profissionais (TeSP)
16/01/2018 28/10/2014 27/10/2017 1 500 755,01 FSE 1 275 641,76

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%
02 - Melhoria da qualidade e da eficiência do ensino superior e equivalente, e do acesso ao mesmo, a fim de 

aumentar os níveis de participação e de habilitações, particularmente para os grupos desfavorecidos;
Portugal Região de Aveiro Águeda

POCH-02-5368-FSE-000015
Programa Operacional do 

Capital Humano

02 - Reforço do Ensino superior e da formação 

avançada
INSTITUTO POLITÉCNICO SANTARÉM

Cursos Técnicos Superiores 

Profissionais (TeSP)
30/04/2018 28/09/2015 31/10/2017 565 781,39 FSE 480 914,18

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%
02 - Melhoria da qualidade e da eficiência do ensino superior e equivalente, e do acesso ao mesmo, a fim de 

aumentar os níveis de participação e de habilitações, particularmente para os grupos desfavorecidos;
Portugal Oeste Torres Vedras

POCH-02-5368-FSE-000016
Programa Operacional do 

Capital Humano

02 - Reforço do Ensino superior e da formação 

avançada
INSTITUTO POLITECNICO DE VISEU

Cursos Técnicos Superiores 

Profissionais (TeSP)
07/12/2017 01/09/2015 30/09/2017 1 030 787,40 FSE 876 169,29

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%
02 - Melhoria da qualidade e da eficiência do ensino superior e equivalente, e do acesso ao mesmo, a fim de 

aumentar os níveis de participação e de habilitações, particularmente para os grupos desfavorecidos;
Portugal Douro Lamego

POCH-02-5368-FSE-000017
Programa Operacional do 

Capital Humano

02 - Reforço do Ensino superior e da formação 

avançada

INSTITUTO POLITÉCNICO DE CASTELO 

BRANCO

Cursos Técnicos Superiores 

Profissionais (TeSP)
05/12/2016 21/09/2015 29/09/2017 295 894,38 FSE 251 510,22

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%
02 - Melhoria da qualidade e da eficiência do ensino superior e equivalente, e do acesso ao mesmo, a fim de 

aumentar os níveis de participação e de habilitações, particularmente para os grupos desfavorecidos;
Portugal Beira Baixa Castelo Branco

POCH-02-5368-FSE-000018
Programa Operacional do 

Capital Humano

02 - Reforço do Ensino superior e da formação 

avançada

FUNDAÇÃO PARA O ESTUDO E 

DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO DE 

AVEIRO (FEDRAVE)

Cursos Técnicos Superiores 

Profissionais (TeSP)
08/10/2018 05/10/2015 28/07/2017 35 127,57 FSE 29 858,43

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%
02 - Melhoria da qualidade e da eficiência do ensino superior e equivalente, e do acesso ao mesmo, a fim de 

aumentar os níveis de participação e de habilitações, particularmente para os grupos desfavorecidos;
Portugal Região de Aveiro Aveiro

POCH-02-5368-FSE-000019
Programa Operacional do 

Capital Humano

02 - Reforço do Ensino superior e da formação 

avançada

ESPAÇO ATLÂNTICO - FORMAÇÃO 

FINANCEIRA, LDA

Cursos Técnicos Superiores 

Profissionais (TeSP)
31/01/2018 09/11/2014 30/10/2017 648 052,70 FSE 550 844,80

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%
02 - Melhoria da qualidade e da eficiência do ensino superior e equivalente, e do acesso ao mesmo, a fim de 

aumentar os níveis de participação e de habilitações, particularmente para os grupos desfavorecidos;
Portugal

Área Metropolitana do 

Porto
Porto

POCH-02-5368-FSE-000020
Programa Operacional do 

Capital Humano

02 - Reforço do Ensino superior e da formação 

avançada
INSTITUTO POLITECNICO DE COIMBRA

Cursos Técnicos Superiores 

Profissionais (TeSP)
19/12/2017 30/09/2015 31/12/2017 629 883,00 FSE 535 400,55

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%
02 - Melhoria da qualidade e da eficiência do ensino superior e equivalente, e do acesso ao mesmo, a fim de 

aumentar os níveis de participação e de habilitações, particularmente para os grupos desfavorecidos;
Portugal Região de Coimbra Coimbra
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POCH-02-5368-FSE-000021
Programa Operacional do 

Capital Humano

02 - Reforço do Ensino superior e da formação 

avançada
INSTITUTO POLITECNICO DE BRAGANÇA

Cursos Técnicos Superiores 

Profissionais (TeSP)
11/12/2017 14/09/2015 31/12/2017 1 721 288,92 FSE 1 463 095,58

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%
02 - Melhoria da qualidade e da eficiência do ensino superior e equivalente, e do acesso ao mesmo, a fim de 

aumentar os níveis de participação e de habilitações, particularmente para os grupos desfavorecidos;
Portugal

Terras de Trás-os-

Montes
Bragança

POCH-02-5368-FSE-000022
Programa Operacional do 

Capital Humano

02 - Reforço do Ensino superior e da formação 

avançada
AMAR TERRA VERDE, LDA

Cursos Técnicos Superiores 

Profissionais (TeSP)
06/12/2017 21/09/2015 29/09/2017 117 827,80 FSE 100 153,63

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%
02 - Melhoria da qualidade e da eficiência do ensino superior e equivalente, e do acesso ao mesmo, a fim de 

aumentar os níveis de participação e de habilitações, particularmente para os grupos desfavorecidos;
Portugal Ave Póvoa de Lanhoso

POCH-02-5368-FSE-000023
Programa Operacional do 

Capital Humano

02 - Reforço do Ensino superior e da formação 

avançada

INSTITUTO POLITECNICO DE 

PORTALEGRE

Cursos Técnicos Superiores 

Profissionais (TeSP)
11/01/2018 28/09/2015 31/08/2017 158 247,00 FSE 134 509,95

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%
02 - Melhoria da qualidade e da eficiência do ensino superior e equivalente, e do acesso ao mesmo, a fim de 

aumentar os níveis de participação e de habilitações, particularmente para os grupos desfavorecidos;
Portugal Alto Alentejo Elvas

POCH-02-5368-FSE-000024
Programa Operacional do 

Capital Humano

02 - Reforço do Ensino superior e da formação 

avançada

ISLA - SANTARÉM, EDUCAÇÃO E 

CULTURA, UNIPESSOAL LIMITADA

Cursos Técnicos Superiores 

Profissionais (TeSP)
24/01/2017 19/10/2015 30/09/2017 52 970,40 FSE 45 024,84

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%
02 - Melhoria da qualidade e da eficiência do ensino superior e equivalente, e do acesso ao mesmo, a fim de 

aumentar os níveis de participação e de habilitações, particularmente para os grupos desfavorecidos;
Portugal Lezíria do Tejo Santarém

POCH-02-5368-FSE-000025
Programa Operacional do 

Capital Humano

02 - Reforço do Ensino superior e da formação 

avançada

ITA - INSTITUTO DE TECNOLOGIAS 

AVANÇADAS PARA A FORMAÇÃO LDA

Cursos Técnicos Superiores 

Profissionais (TeSP)
05/12/2016 05/10/2015 30/09/2017 132 445,99 FSE 112 579,09

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%
02 - Melhoria da qualidade e da eficiência do ensino superior e equivalente, e do acesso ao mesmo, a fim de 

aumentar os níveis de participação e de habilitações, particularmente para os grupos desfavorecidos;
Portugal

Área Metropolitana do 

Porto
Porto

POCH-02-5368-FSE-000026
Programa Operacional do 

Capital Humano

02 - Reforço do Ensino superior e da formação 

avançada

INSTITUTO POLITÉCNICO DE VIANA DO 

CASTELO

Cursos Técnicos Superiores 

Profissionais (TeSP)
13/12/2016 19/09/2015 20/07/2018 294 874,74 FSE 250 643,53

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%
02 - Melhoria da qualidade e da eficiência do ensino superior e equivalente, e do acesso ao mesmo, a fim de 

aumentar os níveis de participação e de habilitações, particularmente para os grupos desfavorecidos;
Portugal Alto Minho Valença

POCH-02-5368-FSE-000027
Programa Operacional do 

Capital Humano

02 - Reforço do Ensino superior e da formação 

avançada

PEDAGO-SOCIEDADE DE 

EMPREENDIMENTOS PEDAGOGICOS 

LDA

Cursos Técnicos Superiores 

Profissionais (TeSP)
28/08/2018 21/09/2015 26/07/2017 93 132,00 FSE 79 162,20

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%
02 - Melhoria da qualidade e da eficiência do ensino superior e equivalente, e do acesso ao mesmo, a fim de 

aumentar os níveis de participação e de habilitações, particularmente para os grupos desfavorecidos;
Portugal Tâmega e Sousa Penafiel

POCH-02-5368-FSE-000028
Programa Operacional do 

Capital Humano

02 - Reforço do Ensino superior e da formação 

avançada

INSTITUTO POLITÉCNICO DO CÁVADO E 

DO AVE

Cursos Técnicos Superiores 

Profissionais (TeSP)
07/02/2017 01/09/2014 31/08/2017 1 679 295,19 FSE 1 427 400,91

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%
02 - Melhoria da qualidade e da eficiência do ensino superior e equivalente, e do acesso ao mesmo, a fim de 

aumentar os níveis de participação e de habilitações, particularmente para os grupos desfavorecidos;
Portugal Cávado Barcelos

POCH-02-5368-FSE-000029
Programa Operacional do 

Capital Humano

02 - Reforço do Ensino superior e da formação 

avançada

DIRECÇÃO-GERAL DO ENSINO 

SUPERIOR

Bolsas e Programas para 

Estudantes do ensino Superior
14/10/2016 01/09/2016 31/07/2017 7 000 814,00 FSE 5 950 691,90

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%
02 - Melhoria da qualidade e da eficiência do ensino superior e equivalente, e do acesso ao mesmo, a fim de 

aumentar os níveis de participação e de habilitações, particularmente para os grupos desfavorecidos;
Portugal Alentejo; -

POCH-02-5368-FSE-000030
Programa Operacional do 

Capital Humano

02 - Reforço do Ensino superior e da formação 

avançada

DIRECÇÃO-GERAL DO ENSINO 

SUPERIOR

Bolsas e Programas para 

Estudantes do ensino Superior
14/10/2016 01/09/2016 31/07/2017 65 700 436,00 FSE 55 845 370,60

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%
02 - Melhoria da qualidade e da eficiência do ensino superior e equivalente, e do acesso ao mesmo, a fim de 

aumentar os níveis de participação e de habilitações, particularmente para os grupos desfavorecidos;
Portugal Norte; -

POCH-02-5368-FSE-000031
Programa Operacional do 

Capital Humano

02 - Reforço do Ensino superior e da formação 

avançada

DIRECÇÃO-GERAL DO ENSINO 

SUPERIOR

Bolsas e Programas para 

Estudantes do ensino Superior
14/10/2016 01/09/2016 31/07/2017 44 945 808,00 FSE 38 203 936,80

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%
02 - Melhoria da qualidade e da eficiência do ensino superior e equivalente, e do acesso ao mesmo, a fim de 

aumentar os níveis de participação e de habilitações, particularmente para os grupos desfavorecidos;
Portugal Centro; -

POCH-02-5368-FSE-000032
Programa Operacional do 

Capital Humano

02 - Reforço do Ensino superior e da formação 

avançada

DIRECÇÃO-GERAL DO ENSINO 

SUPERIOR

Bolsas e Programas para 

Estudantes do ensino Superior
15/09/2017 01/09/2017 31/08/2018 64 635 310,00 FSE 54 940 013,50

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%
02 - Melhoria da qualidade e da eficiência do ensino superior e equivalente, e do acesso ao mesmo, a fim de 

aumentar os níveis de participação e de habilitações, particularmente para os grupos desfavorecidos;
Portugal Norte; -

POCH-02-5368-FSE-000033
Programa Operacional do 

Capital Humano

02 - Reforço do Ensino superior e da formação 

avançada

DIRECÇÃO-GERAL DO ENSINO 

SUPERIOR

Bolsas e Programas para 

Estudantes do ensino Superior
15/09/2017 01/09/2017 31/08/2018 45 630 514,00 FSE 38 785 936,90

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%
02 - Melhoria da qualidade e da eficiência do ensino superior e equivalente, e do acesso ao mesmo, a fim de 

aumentar os níveis de participação e de habilitações, particularmente para os grupos desfavorecidos;
Portugal Centro; -

POCH-02-5368-FSE-000034
Programa Operacional do 

Capital Humano

02 - Reforço do Ensino superior e da formação 

avançada

DIRECÇÃO-GERAL DO ENSINO 

SUPERIOR

Bolsas e Programas para 

Estudantes do ensino Superior
15/09/2017 01/09/2017 31/07/2018 7 381 302,00 FSE 6 274 106,70

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%
02 - Melhoria da qualidade e da eficiência do ensino superior e equivalente, e do acesso ao mesmo, a fim de 

aumentar os níveis de participação e de habilitações, particularmente para os grupos desfavorecidos;
Portugal Alentejo; -

POCH-02-5368-FSE-000035
Programa Operacional do 

Capital Humano

02 - Reforço do Ensino superior e da formação 

avançada
INSTITUTO POLITECNICO DA GUARDA

Cursos Técnicos Superiores 

Profissionais (TeSP)
23/11/2017 19/09/2016 18/09/2018 688 196,00 FSE 584 966,60

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%
02 - Melhoria da qualidade e da eficiência do ensino superior e equivalente, e do acesso ao mesmo, a fim de 

aumentar os níveis de participação e de habilitações, particularmente para os grupos desfavorecidos;
Portugal Beiras e Serra da Estrela Guarda

POCH-02-5368-FSE-000036
Programa Operacional do 

Capital Humano

02 - Reforço do Ensino superior e da formação 

avançada
INSTITUTO POLITÉCNICO SANTARÉM

Cursos Técnicos Superiores 

Profissionais (TeSP)
28/11/2017 03/10/2016 28/09/2018 966 248,62 FSE 821 311,33

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%
02 - Melhoria da qualidade e da eficiência do ensino superior e equivalente, e do acesso ao mesmo, a fim de 

aumentar os níveis de participação e de habilitações, particularmente para os grupos desfavorecidos;
Portugal Oeste Torres Vedras

POCH-02-5368-FSE-000037
Programa Operacional do 

Capital Humano

02 - Reforço do Ensino superior e da formação 

avançada

ESE-ENSINO SUPERIOR EMPRESARIAL 

LDA

Cursos Técnicos Superiores 

Profissionais (TeSP)
30/05/2018 03/10/2016 31/07/2018 86 427,50 FSE 73 463,38

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%
02 - Melhoria da qualidade e da eficiência do ensino superior e equivalente, e do acesso ao mesmo, a fim de 

aumentar os níveis de participação e de habilitações, particularmente para os grupos desfavorecidos;
Portugal

Área Metropolitana do 

Porto
Porto

POCH-02-5368-FSE-000038
Programa Operacional do 

Capital Humano

02 - Reforço do Ensino superior e da formação 

avançada

FUNDAÇÃO TERRAS DE SANTA MARIA 

DA FEIRA

Cursos Técnicos Superiores 

Profissionais (TeSP)
30/11/2017 21/11/2016 30/09/2018 165 897,66 FSE 141 013,01

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%
02 - Melhoria da qualidade e da eficiência do ensino superior e equivalente, e do acesso ao mesmo, a fim de 

aumentar os níveis de participação e de habilitações, particularmente para os grupos desfavorecidos;
Portugal

Área Metropolitana do 

Porto
Santa Maria da Feira

POCH-02-5368-FSE-000039
Programa Operacional do 

Capital Humano

02 - Reforço do Ensino superior e da formação 

avançada
INSTITUTO POLITECNICO DE BEJA

Cursos Técnicos Superiores 

Profissionais (TeSP)
07/12/2017 10/10/2016 30/09/2018 177 890,27 FSE 151 206,73

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%
02 - Melhoria da qualidade e da eficiência do ensino superior e equivalente, e do acesso ao mesmo, a fim de 

aumentar os níveis de participação e de habilitações, particularmente para os grupos desfavorecidos;
Portugal Baixo Alentejo Beja

POCH-02-5368-FSE-000040
Programa Operacional do 

Capital Humano

02 - Reforço do Ensino superior e da formação 

avançada

ISLA - SANTARÉM, EDUCAÇÃO E 

CULTURA, UNIPESSOAL LIMITADA

Cursos Técnicos Superiores 

Profissionais (TeSP)
23/11/2017 10/10/2016 28/09/2018 61 545,00 FSE 52 313,25

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%
02 - Melhoria da qualidade e da eficiência do ensino superior e equivalente, e do acesso ao mesmo, a fim de 

aumentar os níveis de participação e de habilitações, particularmente para os grupos desfavorecidos;
Portugal Lezíria do Tejo Santarém

POCH-02-5368-FSE-000041
Programa Operacional do 

Capital Humano

02 - Reforço do Ensino superior e da formação 

avançada
UNIVERSIDADE DE AVEIRO

Cursos Técnicos Superiores 

Profissionais (TeSP)
29/05/2018 12/09/2016 11/09/2018 1 857 027,50 FSE 1 578 473,38

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%
02 - Melhoria da qualidade e da eficiência do ensino superior e equivalente, e do acesso ao mesmo, a fim de 

aumentar os níveis de participação e de habilitações, particularmente para os grupos desfavorecidos;
Portugal Região de Aveiro Águeda

POCH-02-5368-FSE-000042
Programa Operacional do 

Capital Humano

02 - Reforço do Ensino superior e da formação 

avançada
INSTITUTO POLITÉCNICO DE LEIRIA

Cursos Técnicos Superiores 

Profissionais (TeSP)
04/12/2017 19/09/2016 18/09/2018 4 127 070,00 FSE 3 508 009,50

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%
02 - Melhoria da qualidade e da eficiência do ensino superior e equivalente, e do acesso ao mesmo, a fim de 

aumentar os níveis de participação e de habilitações, particularmente para os grupos desfavorecidos;
Portugal Oeste Caldas da Rainha
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POCH-02-5368-FSE-000043
Programa Operacional do 

Capital Humano

02 - Reforço do Ensino superior e da formação 

avançada
INSTITUTO POLITECNICO DE COIMBRA

Cursos Técnicos Superiores 

Profissionais (TeSP)
19/12/2017 12/09/2016 14/09/2018 966 303,56 FSE 821 358,03

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%
02 - Melhoria da qualidade e da eficiência do ensino superior e equivalente, e do acesso ao mesmo, a fim de 

aumentar os níveis de participação e de habilitações, particularmente para os grupos desfavorecidos;
Portugal Região de Coimbra Coimbra

POCH-02-5368-FSE-000044
Programa Operacional do 

Capital Humano

02 - Reforço do Ensino superior e da formação 

avançada

INSTITUTO POLITÉCNICO DE CASTELO 

BRANCO

Cursos Técnicos Superiores 

Profissionais (TeSP)
03/08/2018 19/09/2016 31/07/2018 396 482,81 FSE 337 010,39

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%
02 - Melhoria da qualidade e da eficiência do ensino superior e equivalente, e do acesso ao mesmo, a fim de 

aumentar os níveis de participação e de habilitações, particularmente para os grupos desfavorecidos;
Portugal Beira Baixa Castelo Branco

POCH-02-5368-FSE-000045
Programa Operacional do 

Capital Humano

02 - Reforço do Ensino superior e da formação 

avançada
INSTITUTO POLITÉCNICO DE TOMAR

Cursos Técnicos Superiores 

Profissionais (TeSP)
24/11/2017 14/09/2016 13/09/2018 568 057,60 FSE 482 848,96

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%
02 - Melhoria da qualidade e da eficiência do ensino superior e equivalente, e do acesso ao mesmo, a fim de 

aumentar os níveis de participação e de habilitações, particularmente para os grupos desfavorecidos;
Portugal Médio Tejo Tomar

POCH-02-5368-FSE-000046
Programa Operacional do 

Capital Humano

02 - Reforço do Ensino superior e da formação 

avançada

ESPAÇO ATLÂNTICO - FORMAÇÃO 

FINANCEIRA, LDA

Cursos Técnicos Superiores 

Profissionais (TeSP)
23/11/2017 03/10/2016 02/10/2018 387 771,95 FSE 329 606,16

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%
02 - Melhoria da qualidade e da eficiência do ensino superior e equivalente, e do acesso ao mesmo, a fim de 

aumentar os níveis de participação e de habilitações, particularmente para os grupos desfavorecidos;
Portugal

Área Metropolitana do 

Porto
Porto

POCH-02-5368-FSE-000047
Programa Operacional do 

Capital Humano

02 - Reforço do Ensino superior e da formação 

avançada

FACULTAS - GESTÃO DE 

ESTABELECIMENTOS DE ENSINO 

SUPERIOR S.A.

Cursos Técnicos Superiores 

Profissionais (TeSP)
13/12/2017 15/09/2016 14/09/2018 82 153,98 FSE 69 830,88

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%
02 - Melhoria da qualidade e da eficiência do ensino superior e equivalente, e do acesso ao mesmo, a fim de 

aumentar os níveis de participação e de habilitações, particularmente para os grupos desfavorecidos;
Portugal

Área Metropolitana do 

Porto
Porto

POCH-02-5368-FSE-000048
Programa Operacional do 

Capital Humano

02 - Reforço do Ensino superior e da formação 

avançada
INSTITUTO POLITÉCNICO DO PORTO

Cursos Técnicos Superiores 

Profissionais (TeSP)
04/12/2017 26/09/2016 31/08/2018 643 156,10 FSE 546 682,69

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%
02 - Melhoria da qualidade e da eficiência do ensino superior e equivalente, e do acesso ao mesmo, a fim de 

aumentar os níveis de participação e de habilitações, particularmente para os grupos desfavorecidos;
Portugal Tâmega e Sousa Felgueiras

POCH-02-5368-FSE-000049
Programa Operacional do 

Capital Humano

02 - Reforço do Ensino superior e da formação 

avançada
AMAR TERRA VERDE, LDA

Cursos Técnicos Superiores 

Profissionais (TeSP)
28/11/2017 19/09/2016 18/09/2018 145 580,20 FSE 123 743,17

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%
02 - Melhoria da qualidade e da eficiência do ensino superior e equivalente, e do acesso ao mesmo, a fim de 

aumentar os níveis de participação e de habilitações, particularmente para os grupos desfavorecidos;
Portugal Ave Póvoa de Lanhoso

POCH-02-5368-FSE-000050
Programa Operacional do 

Capital Humano

02 - Reforço do Ensino superior e da formação 

avançada

INSTITUTO POLITECNICO DE 

PORTALEGRE

Cursos Técnicos Superiores 

Profissionais (TeSP)
30/11/2017 19/09/2016 18/09/2018 156 516,77 FSE 133 039,25

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%
02 - Melhoria da qualidade e da eficiência do ensino superior e equivalente, e do acesso ao mesmo, a fim de 

aumentar os níveis de participação e de habilitações, particularmente para os grupos desfavorecidos;
Portugal Alto Alentejo Elvas

POCH-02-5368-FSE-000051
Programa Operacional do 

Capital Humano

02 - Reforço do Ensino superior e da formação 

avançada
INSTITUTO POLITECNICO DE BRAGANÇA

Cursos Técnicos Superiores 

Profissionais (TeSP)
14/02/2018 19/09/2016 18/09/2018 2 031 703,25 FSE 1 726 947,76

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%
02 - Melhoria da qualidade e da eficiência do ensino superior e equivalente, e do acesso ao mesmo, a fim de 

aumentar os níveis de participação e de habilitações, particularmente para os grupos desfavorecidos;
Portugal

Terras de Trás-os-

Montes
Bragança

POCH-02-5368-FSE-000052
Programa Operacional do 

Capital Humano

02 - Reforço do Ensino superior e da formação 

avançada

INSTITUTO POLITÉCNICO DO CÁVADO E 

DO AVE

Cursos Técnicos Superiores 

Profissionais (TeSP)
11/01/2018 26/09/2016 31/08/2018 441 004,47 FSE 374 853,80

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%
02 - Melhoria da qualidade e da eficiência do ensino superior e equivalente, e do acesso ao mesmo, a fim de 

aumentar os níveis de participação e de habilitações, particularmente para os grupos desfavorecidos;
Portugal Cávado Braga

POCH-02-5368-FSE-000053
Programa Operacional do 

Capital Humano

02 - Reforço do Ensino superior e da formação 

avançada
INSTITUTO POLITÉCNICO DE SETÚBAL

Cursos Técnicos Superiores 

Profissionais (TeSP)
20/03/2018 15/09/2016 14/09/2018 68 834,23 FSE 58 509,10

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%
02 - Melhoria da qualidade e da eficiência do ensino superior e equivalente, e do acesso ao mesmo, a fim de 

aumentar os níveis de participação e de habilitações, particularmente para os grupos desfavorecidos;
Portugal Alentejo Litoral Sines

POCH-02-5368-FSE-000054
Programa Operacional do 

Capital Humano

02 - Reforço do Ensino superior e da formação 

avançada

PEDAGO-SOCIEDADE DE 

EMPREENDIMENTOS PEDAGOGICOS 

LDA

Cursos Técnicos Superiores 

Profissionais (TeSP)
30/11/2017 19/09/2016 27/07/2018 135 209,00 FSE 114 927,65

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%
02 - Melhoria da qualidade e da eficiência do ensino superior e equivalente, e do acesso ao mesmo, a fim de 

aumentar os níveis de participação e de habilitações, particularmente para os grupos desfavorecidos;
Portugal Tâmega e Sousa Penafiel

POCH-02-5368-FSE-000055
Programa Operacional do 

Capital Humano

02 - Reforço do Ensino superior e da formação 

avançada
INSTITUTO POLITECNICO DE VISEU

Cursos Técnicos Superiores 

Profissionais (TeSP)
04/12/2017 19/09/2016 15/09/2018 452 558,00 FSE 384 674,30

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%
02 - Melhoria da qualidade e da eficiência do ensino superior e equivalente, e do acesso ao mesmo, a fim de 

aumentar os níveis de participação e de habilitações, particularmente para os grupos desfavorecidos;
Portugal Viseu Dão Lafões Viseu

POCH-02-5368-FSE-000056
Programa Operacional do 

Capital Humano

02 - Reforço do Ensino superior e da formação 

avançada

INSTITUTO POLITÉCNICO DE VIANA DO 

CASTELO

Cursos Técnicos Superiores 

Profissionais (TeSP)
29/11/2017 19/09/2016 18/08/2018 617 740,00 FSE 525 079,00

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%
02 - Melhoria da qualidade e da eficiência do ensino superior e equivalente, e do acesso ao mesmo, a fim de 

aumentar os níveis de participação e de habilitações, particularmente para os grupos desfavorecidos;
Portugal Alto Minho Melgaço

POCH-02-5368-FSE-000057
Programa Operacional do 

Capital Humano

02 - Reforço do Ensino superior e da formação 

avançada

ITA - INSTITUTO DE TECNOLOGIAS 

AVANÇADAS PARA A FORMAÇÃO LDA

Cursos Técnicos Superiores 

Profissionais (TeSP)
29/11/2017 04/10/2016 31/08/2018 81 215,38 FSE 69 033,07

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%
02 - Melhoria da qualidade e da eficiência do ensino superior e equivalente, e do acesso ao mesmo, a fim de 

aumentar os níveis de participação e de habilitações, particularmente para os grupos desfavorecidos;
Portugal

Área Metropolitana do 

Porto
Porto

POCH-02-5368-FSE-000058
Programa Operacional do 

Capital Humano

02 - Reforço do Ensino superior e da formação 

avançada

ENSIGAIA - EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO, 

SOCIEDADE UNIPESSOAL LDA

Cursos Técnicos Superiores 

Profissionais (TeSP)
29/11/2017 19/09/2016 18/09/2018 241 703,36 FSE 205 447,86

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%
02 - Melhoria da qualidade e da eficiência do ensino superior e equivalente, e do acesso ao mesmo, a fim de 

aumentar os níveis de participação e de habilitações, particularmente para os grupos desfavorecidos;
Portugal

Área Metropolitana do 

Porto
Vila Nova de Gaia

POCH-02-5368-FSE-000059
Programa Operacional do 

Capital Humano

02 - Reforço do Ensino superior e da formação 

avançada
INSTITUTO POLITECNICO DA GUARDA

Cursos Técnicos Superiores 

Profissionais (TeSP)
10/09/2018 02/10/2017 30/09/2019 601 498,00 FSE 511 273,30

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%
02 - Melhoria da qualidade e da eficiência do ensino superior e equivalente, e do acesso ao mesmo, a fim de 

aumentar os níveis de participação e de habilitações, particularmente para os grupos desfavorecidos;
Portugal Beiras e Serra da Estrela Guarda

POCH-02-5368-FSE-000060
Programa Operacional do 

Capital Humano

02 - Reforço do Ensino superior e da formação 

avançada
INSTITUTO POLITÉCNICO DE TOMAR

Cursos Técnicos Superiores 

Profissionais (TeSP)
09/10/2018 02/10/2017 31/12/2019 398 489,89 FSE 338 716,41

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%
02 - Melhoria da qualidade e da eficiência do ensino superior e equivalente, e do acesso ao mesmo, a fim de 

aumentar os níveis de participação e de habilitações, particularmente para os grupos desfavorecidos;
Portugal Médio Tejo Abrantes

POCH-02-5368-FSE-000061
Programa Operacional do 

Capital Humano

02 - Reforço do Ensino superior e da formação 

avançada
INSTITUTO POLITECNICO DE BRAGANÇA

Cursos Técnicos Superiores 

Profissionais (TeSP)
02/10/2018 18/09/2017 17/03/2020 1 776 989,00 FSE 1 510 440,65

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%
02 - Melhoria da qualidade e da eficiência do ensino superior e equivalente, e do acesso ao mesmo, a fim de 

aumentar os níveis de participação e de habilitações, particularmente para os grupos desfavorecidos;
Portugal Ave Guimarães

POCH-02-5368-FSE-000062
Programa Operacional do 

Capital Humano

02 - Reforço do Ensino superior e da formação 

avançada
INSTITUTO POLITÉCNICO DE SETÚBAL

Cursos Técnicos Superiores 

Profissionais (TeSP)
19/10/2018 06/11/2017 14/03/2020 63 172,19 FSE 53 696,36

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%
02 - Melhoria da qualidade e da eficiência do ensino superior e equivalente, e do acesso ao mesmo, a fim de 

aumentar os níveis de participação e de habilitações, particularmente para os grupos desfavorecidos;
Portugal Alentejo Litoral Sines

POCH-02-5368-FSE-000063
Programa Operacional do 

Capital Humano

02 - Reforço do Ensino superior e da formação 

avançada
UNIVERSIDADE DE AVEIRO

Cursos Técnicos Superiores 

Profissionais (TeSP)
26/11/2018 11/09/2017 10/09/2019 2 060 040,01 FSE 1 751 034,01

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%
02 - Melhoria da qualidade e da eficiência do ensino superior e equivalente, e do acesso ao mesmo, a fim de 

aumentar os níveis de participação e de habilitações, particularmente para os grupos desfavorecidos;
Portugal Região de Aveiro Águeda

POCH-02-5368-FSE-000064
Programa Operacional do 

Capital Humano

02 - Reforço do Ensino superior e da formação 

avançada

INSTITUTO POLITÉCNICO DE CASTELO 

BRANCO

Cursos Técnicos Superiores 

Profissionais (TeSP)
17/07/2019 18/09/2017 31/07/2019 414 014,31 FSE 351 912,16

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%
02 - Melhoria da qualidade e da eficiência do ensino superior e equivalente, e do acesso ao mesmo, a fim de 

aumentar os níveis de participação e de habilitações, particularmente para os grupos desfavorecidos;
Portugal Beira Baixa Castelo Branco
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POCH-02-5368-FSE-000065
Programa Operacional do 

Capital Humano

02 - Reforço do Ensino superior e da formação 

avançada
AMAR TERRA VERDE, LDA

Cursos Técnicos Superiores 

Profissionais (TeSP)
30/08/2018 18/09/2017 30/09/2019 321 790,58 FSE 273 521,99

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%
02 - Melhoria da qualidade e da eficiência do ensino superior e equivalente, e do acesso ao mesmo, a fim de 

aumentar os níveis de participação e de habilitações, particularmente para os grupos desfavorecidos;
Portugal Ave Póvoa de Lanhoso

POCH-02-5368-FSE-000067
Programa Operacional do 

Capital Humano

02 - Reforço do Ensino superior e da formação 

avançada
INSTITUTO POLITÉCNICO DO PORTO

Cursos Técnicos Superiores 

Profissionais (TeSP)
06/11/2018 25/09/2017 31/08/2019 688 212,88 FSE 584 980,95

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%
02 - Melhoria da qualidade e da eficiência do ensino superior e equivalente, e do acesso ao mesmo, a fim de 

aumentar os níveis de participação e de habilitações, particularmente para os grupos desfavorecidos;
Portugal Tâmega e Sousa Felgueiras

POCH-02-5368-FSE-000068
Programa Operacional do 

Capital Humano

02 - Reforço do Ensino superior e da formação 

avançada

INSTITUTO POLITÉCNICO DO CÁVADO E 

DO AVE

Cursos Técnicos Superiores 

Profissionais (TeSP)
09/10/2018 05/09/2017 28/02/2020 695 220,75 FSE 590 937,64

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%
02 - Melhoria da qualidade e da eficiência do ensino superior e equivalente, e do acesso ao mesmo, a fim de 

aumentar os níveis de participação e de habilitações, particularmente para os grupos desfavorecidos;
Portugal Cávado Braga

POCH-02-5368-FSE-000069
Programa Operacional do 

Capital Humano

02 - Reforço do Ensino superior e da formação 

avançada

ESPAÇO ATLÂNTICO - FORMAÇÃO 

FINANCEIRA, LDA

Cursos Técnicos Superiores 

Profissionais (TeSP)
02/10/2018 02/10/2017 01/10/2019 638 002,30 FSE 542 301,96

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%
02 - Melhoria da qualidade e da eficiência do ensino superior e equivalente, e do acesso ao mesmo, a fim de 

aumentar os níveis de participação e de habilitações, particularmente para os grupos desfavorecidos;
Portugal

Área Metropolitana do 

Porto
Porto

POCH-02-5368-FSE-000070
Programa Operacional do 

Capital Humano

02 - Reforço do Ensino superior e da formação 

avançada

ISLA - SANTARÉM, EDUCAÇÃO E 

CULTURA, UNIPESSOAL LIMITADA

Cursos Técnicos Superiores 

Profissionais (TeSP)
23/08/2018 02/10/2017 30/09/2019 80 100,00 FSE 68 085,00

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%
02 - Melhoria da qualidade e da eficiência do ensino superior e equivalente, e do acesso ao mesmo, a fim de 

aumentar os níveis de participação e de habilitações, particularmente para os grupos desfavorecidos;
Portugal Lezíria do Tejo Santarém

POCH-02-5368-FSE-000071
Programa Operacional do 

Capital Humano

02 - Reforço do Ensino superior e da formação 

avançada
INSTITUTO POLITÉCNICO SANTARÉM

Cursos Técnicos Superiores 

Profissionais (TeSP)
16/10/2018 25/09/2017 30/09/2019 890 061,44 FSE 756 552,22

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%
02 - Melhoria da qualidade e da eficiência do ensino superior e equivalente, e do acesso ao mesmo, a fim de 

aumentar os níveis de participação e de habilitações, particularmente para os grupos desfavorecidos;
Portugal Lezíria do Tejo Rio Maior

POCH-02-5368-FSE-000072
Programa Operacional do 

Capital Humano

02 - Reforço do Ensino superior e da formação 

avançada

ENSIGAIA - EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO, 

SOCIEDADE UNIPESSOAL LDA

Cursos Técnicos Superiores 

Profissionais (TeSP)
21/08/2018 25/09/2017 25/09/2019 176 208,47 FSE 149 777,20

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%
02 - Melhoria da qualidade e da eficiência do ensino superior e equivalente, e do acesso ao mesmo, a fim de 

aumentar os níveis de participação e de habilitações, particularmente para os grupos desfavorecidos;
Portugal

Área Metropolitana do 

Porto
Vila Nova de Gaia

POCH-02-5368-FSE-000073
Programa Operacional do 

Capital Humano

02 - Reforço do Ensino superior e da formação 

avançada
INSTITUTO POLITECNICO DE VISEU

Cursos Técnicos Superiores 

Profissionais (TeSP)
09/10/2018 18/09/2017 17/09/2019 269 306,25 FSE 228 910,31

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%
02 - Melhoria da qualidade e da eficiência do ensino superior e equivalente, e do acesso ao mesmo, a fim de 

aumentar os níveis de participação e de habilitações, particularmente para os grupos desfavorecidos;
Portugal Viseu Dão Lafões Viseu

POCH-02-5368-FSE-000074
Programa Operacional do 

Capital Humano

02 - Reforço do Ensino superior e da formação 

avançada
INSTITUTO POLITECNICO DE BEJA

Cursos Técnicos Superiores 

Profissionais (TeSP)
16/10/2018 09/10/2017 30/09/2019 510 012,70 FSE 433 510,80

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%
02 - Melhoria da qualidade e da eficiência do ensino superior e equivalente, e do acesso ao mesmo, a fim de 

aumentar os níveis de participação e de habilitações, particularmente para os grupos desfavorecidos;
Portugal Baixo Alentejo Beja

POCH-02-5368-FSE-000075
Programa Operacional do 

Capital Humano

02 - Reforço do Ensino superior e da formação 

avançada

FUNDAÇÃO PARA O ESTUDO E 

DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO DE 

AVEIRO (FEDRAVE)

Cursos Técnicos Superiores 

Profissionais (TeSP)
28/08/2018 17/10/2017 30/10/2019 180 945,44 FSE 153 803,62

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%
02 - Melhoria da qualidade e da eficiência do ensino superior e equivalente, e do acesso ao mesmo, a fim de 

aumentar os níveis de participação e de habilitações, particularmente para os grupos desfavorecidos;
Portugal Região de Aveiro Aveiro

POCH-02-5368-FSE-000076
Programa Operacional do 

Capital Humano

02 - Reforço do Ensino superior e da formação 

avançada

ITA - INSTITUTO DE TECNOLOGIAS 

AVANÇADAS PARA A FORMAÇÃO LDA

Cursos Técnicos Superiores 

Profissionais (TeSP)
24/08/2018 03/10/2017 31/08/2019 108 392,19 FSE 92 133,36

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%
02 - Melhoria da qualidade e da eficiência do ensino superior e equivalente, e do acesso ao mesmo, a fim de 

aumentar os níveis de participação e de habilitações, particularmente para os grupos desfavorecidos;
Portugal

Área Metropolitana do 

Porto
Porto

POCH-02-5368-FSE-000077
Programa Operacional do 

Capital Humano

02 - Reforço do Ensino superior e da formação 

avançada
INSTITUTO POLITÉCNICO DE LEIRIA

Cursos Técnicos Superiores 

Profissionais (TeSP)
14/11/2018 18/09/2017 30/09/2019 2 245 695,00 FSE 1 908 840,75

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%
02 - Melhoria da qualidade e da eficiência do ensino superior e equivalente, e do acesso ao mesmo, a fim de 

aumentar os níveis de participação e de habilitações, particularmente para os grupos desfavorecidos;
Portugal Oeste Caldas da Rainha

POCH-02-5368-FSE-000078
Programa Operacional do 

Capital Humano

02 - Reforço do Ensino superior e da formação 

avançada

INSTITUTO POLITÉCNICO DE VIANA DO 

CASTELO

Cursos Técnicos Superiores 

Profissionais (TeSP)
18/10/2018 11/09/2017 10/02/2020 674 400,00 FSE 573 240,00

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%
02 - Melhoria da qualidade e da eficiência do ensino superior e equivalente, e do acesso ao mesmo, a fim de 

aumentar os níveis de participação e de habilitações, particularmente para os grupos desfavorecidos;
Portugal Alto Minho Melgaço

POCH-02-5368-FSE-000079
Programa Operacional do 

Capital Humano

02 - Reforço do Ensino superior e da formação 

avançada

FACULTAS - GESTÃO DE 

ESTABELECIMENTOS DE ENSINO 

SUPERIOR S.A.

Cursos Técnicos Superiores 

Profissionais (TeSP)
27/02/2019 18/09/2017 30/09/2019 102 860,73 FSE 87 431,62

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%
02 - Melhoria da qualidade e da eficiência do ensino superior e equivalente, e do acesso ao mesmo, a fim de 

aumentar os níveis de participação e de habilitações, particularmente para os grupos desfavorecidos;
Portugal

Área Metropolitana do 

Porto
Porto

POCH-02-5368-FSE-000080
Programa Operacional do 

Capital Humano

02 - Reforço do Ensino superior e da formação 

avançada

PROVINCIA PORTUGUESA DAS 

FRANCISCANAS MISSIONARIAS DE 

NOSSA SENHORA

Cursos Técnicos Superiores 

Profissionais (TeSP)
27/08/2018 11/09/2017 30/11/2019 123 311,75 FSE 104 814,99

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%
02 - Melhoria da qualidade e da eficiência do ensino superior e equivalente, e do acesso ao mesmo, a fim de 

aumentar os níveis de participação e de habilitações, particularmente para os grupos desfavorecidos;
Portugal

Área Metropolitana do 

Porto
Porto

POCH-02-5368-FSE-000081
Programa Operacional do 

Capital Humano

02 - Reforço do Ensino superior e da formação 

avançada

C.E.S.P.U. - COOPERATIVA DE ENSINO 

SUPERIOR POLITÉCNICO E 

UNIVERSITÁRIO CRL

Cursos Técnicos Superiores 

Profissionais (TeSP)
03/09/2018 25/09/2017 31/07/2019 112 406,10 FSE 95 545,19

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%
02 - Melhoria da qualidade e da eficiência do ensino superior e equivalente, e do acesso ao mesmo, a fim de 

aumentar os níveis de participação e de habilitações, particularmente para os grupos desfavorecidos;
Portugal Ave Vila Nova de Famalicão

POCH-02-5368-FSE-000082
Programa Operacional do 

Capital Humano

02 - Reforço do Ensino superior e da formação 

avançada

PEDAGO-SOCIEDADE DE 

EMPREENDIMENTOS PEDAGOGICOS 

LDA

Cursos Técnicos Superiores 

Profissionais (TeSP)
07/11/2018 25/09/2017 31/07/2019 279 678,00 FSE 237 726,30

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%
02 - Melhoria da qualidade e da eficiência do ensino superior e equivalente, e do acesso ao mesmo, a fim de 

aumentar os níveis de participação e de habilitações, particularmente para os grupos desfavorecidos;
Portugal Tâmega e Sousa Penafiel

POCH-02-5368-FSE-000083
Programa Operacional do 

Capital Humano

02 - Reforço do Ensino superior e da formação 

avançada

S. P. G. M. - SOCIEDADE DE 

INVESTIMENTO S.A.
Instrumentos Financeiros 31/10/2018 01/11/2018 31/10/2019 11 764 705,88 FSE 10 000 000,00

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%
02 - Melhoria da qualidade e da eficiência do ensino superior e equivalente, e do acesso ao mesmo, a fim de 

aumentar os níveis de participação e de habilitações, particularmente para os grupos desfavorecidos;
Portugal Região de Coimbra Coimbra

POCH-02-5369-FSE-000001
Programa Operacional do 

Capital Humano

02 - Reforço do Ensino superior e da formação 

avançada

FUNDAÇÃO PARA A CIÊNCIA E A 

TECNOLOGIA

Bolsas Individuais de 

doutoramento e pós-

doutoramento

29/09/2017 01/04/2015 31/12/2016 72 350 969,81 FSE 61 498 324,34

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%
02 - Melhoria da qualidade e da eficiência do ensino superior e equivalente, e do acesso ao mesmo, a fim de 

aumentar os níveis de participação e de habilitações, particularmente para os grupos desfavorecidos;
Portugal Extra-Regio NUTS II; -

POCH-02-5369-FSE-000002
Programa Operacional do 

Capital Humano

02 - Reforço do Ensino superior e da formação 

avançada

FUNDAÇÃO PARA A CIÊNCIA E A 

TECNOLOGIA

Bolsas Individuais de 

doutoramento e pós-

doutoramento

13/11/2017 01/01/2015 31/12/2017 48 619 423,63 FSE 41 326 510,09

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%
02 - Melhoria da qualidade e da eficiência do ensino superior e equivalente, e do acesso ao mesmo, a fim de 

aumentar os níveis de participação e de habilitações, particularmente para os grupos desfavorecidos;
Portugal

Alentejo; Centro; Extra-

Regio NUTS II; Norte; 
-

POCH-02-5369-FSE-000003
Programa Operacional do 

Capital Humano

02 - Reforço do Ensino superior e da formação 

avançada

FUNDAÇÃO PARA A CIÊNCIA E A 

TECNOLOGIA

Bolsas Individuais de 

doutoramento e pós-

doutoramento

28/12/2017 01/01/2015 31/12/2017 11 076 000,00 FSE 9 414 600,00

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%
02 - Melhoria da qualidade e da eficiência do ensino superior e equivalente, e do acesso ao mesmo, a fim de 

aumentar os níveis de participação e de habilitações, particularmente para os grupos desfavorecidos;
Portugal Norte; -

POCH-02-5369-FSE-000004
Programa Operacional do 

Capital Humano

02 - Reforço do Ensino superior e da formação 

avançada

FUNDAÇÃO PARA A CIÊNCIA E A 

TECNOLOGIA

Bolsas Individuais de 

doutoramento e pós-

doutoramento

28/12/2017 01/01/2015 31/12/2017 4 682 075,67 FSE 3 979 764,32

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%
02 - Melhoria da qualidade e da eficiência do ensino superior e equivalente, e do acesso ao mesmo, a fim de 

aumentar os níveis de participação e de habilitações, particularmente para os grupos desfavorecidos;
Portugal Centro; -
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POCH-02-5369-FSE-000005
Programa Operacional do 

Capital Humano

02 - Reforço do Ensino superior e da formação 

avançada

FUNDAÇÃO PARA A CIÊNCIA E A 

TECNOLOGIA

Bolsas Individuais de 

doutoramento e pós-

doutoramento

28/12/2017 01/01/2015 31/12/2017 518 400,00 FSE 440 640,00

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%
02 - Melhoria da qualidade e da eficiência do ensino superior e equivalente, e do acesso ao mesmo, a fim de 

aumentar os níveis de participação e de habilitações, particularmente para os grupos desfavorecidos;
Portugal Alentejo; -

POCH-02-5369-FSE-000006
Programa Operacional do 

Capital Humano

02 - Reforço do Ensino superior e da formação 

avançada

FUNDAÇÃO PARA A CIÊNCIA E A 

TECNOLOGIA

Bolsas Individuais de 

doutoramento e pós-

doutoramento

07/03/2018 01/01/2018 31/05/2019 50 106 011,46 FSE 42 590 109,74

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%
02 - Melhoria da qualidade e da eficiência do ensino superior e equivalente, e do acesso ao mesmo, a fim de 

aumentar os níveis de participação e de habilitações, particularmente para os grupos desfavorecidos;
Portugal

Alentejo; Centro; Extra-

Regio NUTS II; Norte; 
-

POCH-03-5470-FSE-000001
Programa Operacional do 

Capital Humano

03 - Aprendizagem, Qualificação ao longo da 

vida e reforço da empregabilidade

ESCOLA PROFISSIONAL DE 

AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO 

RURAL DE CARVALHAIS/MIRANDELA

Centros para a Qualificação e 

Ensino Profissional (CQEP)
01/04/2016 01/09/2015 31/12/2016 106 364,36 FSE 90 409,71

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

03 - Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para todas as faixas etárias em contextos 

formais, não formais e informais, atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos 

trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis, inclusive através da orientação profissional e 

da validação das competências adquiridas;

Portugal Norte; -

POCH-03-5470-FSE-000004
Programa Operacional do 

Capital Humano

03 - Aprendizagem, Qualificação ao longo da 

vida e reforço da empregabilidade

CESAE-CENTRO DE SERVIÇOS E APOIO 

ÁS EMPRESAS

Centros para a Qualificação e 

Ensino Profissional (CQEP)
14/04/2016 31/07/2015 31/12/2016 160 327,39 FSE 136 278,28

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

03 - Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para todas as faixas etárias em contextos 

formais, não formais e informais, atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos 

trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis, inclusive através da orientação profissional e 

da validação das competências adquiridas;

Portugal Norte; -

POCH-03-5470-FSE-000005
Programa Operacional do 

Capital Humano

03 - Aprendizagem, Qualificação ao longo da 

vida e reforço da empregabilidade

ANCORENSIS - COOPERATIVA DE 

ENSINO CRL - EM LIQUIDAÇÃO

Centros para a Qualificação e 

Ensino Profissional (CQEP)
01/04/2016 29/06/2015 31/12/2016 44 728,24 FSE 38 019,00

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

03 - Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para todas as faixas etárias em contextos 

formais, não formais e informais, atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos 

trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis, inclusive através da orientação profissional e 

da validação das competências adquiridas;

Portugal Norte; -

POCH-03-5470-FSE-000006
Programa Operacional do 

Capital Humano

03 - Aprendizagem, Qualificação ao longo da 

vida e reforço da empregabilidade

IPME - INSTITUTO PME FORMAÇÃO, 

LDA

Centros para a Qualificação e 

Ensino Profissional (CQEP)
01/04/2016 01/10/2015 31/12/2016 121 826,55 FSE 103 552,57

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

03 - Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para todas as faixas etárias em contextos 

formais, não formais e informais, atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos 

trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis, inclusive através da orientação profissional e 

da validação das competências adquiridas;

Portugal Norte; -

POCH-03-5470-FSE-000007
Programa Operacional do 

Capital Humano

03 - Aprendizagem, Qualificação ao longo da 

vida e reforço da empregabilidade

PROFIFORMA-GABINETE DE 

CONSULTADORIA E FORMAÇÃO 

PROFISSIONAL LDA

Centros para a Qualificação e 

Ensino Profissional (CQEP)
01/04/2016 01/10/2015 31/12/2016 37 016,48 FSE 31 464,00

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

03 - Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para todas as faixas etárias em contextos 

formais, não formais e informais, atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos 

trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis, inclusive através da orientação profissional e 

da validação das competências adquiridas;

Portugal Centro; -

POCH-03-5470-FSE-000008
Programa Operacional do 

Capital Humano

03 - Aprendizagem, Qualificação ao longo da 

vida e reforço da empregabilidade

KERIGMA - INSTITUTO DE INOVAÇÃO E 

DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE 

BARCELOS

Centros para a Qualificação e 

Ensino Profissional (CQEP)
01/04/2016 01/10/2015 31/12/2016 129 557,64 FSE 110 124,00

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

03 - Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para todas as faixas etárias em contextos 

formais, não formais e informais, atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos 

trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis, inclusive através da orientação profissional e 

da validação das competências adquiridas;

Portugal Norte; -

POCH-03-5470-FSE-000009
Programa Operacional do 

Capital Humano

03 - Aprendizagem, Qualificação ao longo da 

vida e reforço da empregabilidade

APCC - ASSOCIAÇÃO DE PARALISIA 

CEREBRAL DE COIMBRA

Centros para a Qualificação e 

Ensino Profissional (CQEP)
01/04/2016 01/10/2015 31/12/2016 30 847,06 FSE 26 220,00

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

03 - Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para todas as faixas etárias em contextos 

formais, não formais e informais, atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos 

trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis, inclusive através da orientação profissional e 

da validação das competências adquiridas;

Portugal Centro; -

POCH-03-5470-FSE-000010
Programa Operacional do 

Capital Humano

03 - Aprendizagem, Qualificação ao longo da 

vida e reforço da empregabilidade
AMAR TERRA VERDE, LDA

Centros para a Qualificação e 

Ensino Profissional (CQEP)
01/04/2016 01/10/2015 31/12/2016 191 251,76 FSE 162 564,00

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

03 - Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para todas as faixas etárias em contextos 

formais, não formais e informais, atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos 

trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis, inclusive através da orientação profissional e 

da validação das competências adquiridas;

Portugal Norte; -

POCH-03-5470-FSE-000011
Programa Operacional do 

Capital Humano

03 - Aprendizagem, Qualificação ao longo da 

vida e reforço da empregabilidade

INSTITUTO DO EMPREGO E FORMAÇÃO 

PROFISSIONAL, I.P.
Cursos de Aprendizagem 04/10/2016 02/01/2014 24/06/2016 641 586,27 FSE 545 348,33

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

03 - Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para todas as faixas etárias em contextos 

formais, não formais e informais, atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos 

trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis, inclusive através da orientação profissional e 

da validação das competências adquiridas;

Portugal Alentejo Central Alandroal

POCH-03-5470-FSE-000012
Programa Operacional do 

Capital Humano

03 - Aprendizagem, Qualificação ao longo da 

vida e reforço da empregabilidade

INSTITUTO DO EMPREGO E FORMAÇÃO 

PROFISSIONAL, I.P.
Cursos de Aprendizagem 05/02/2016 06/01/2014 25/09/2015 188 442,96 FSE 160 176,52

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

03 - Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para todas as faixas etárias em contextos 

formais, não formais e informais, atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos 

trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis, inclusive através da orientação profissional e 

da validação das competências adquiridas;

Portugal Alentejo Litoral Santiago do Cacém

POCH-03-5470-FSE-000013
Programa Operacional do 

Capital Humano

03 - Aprendizagem, Qualificação ao longo da 

vida e reforço da empregabilidade

INSTITUTO DO EMPREGO E FORMAÇÃO 

PROFISSIONAL, I.P.
Cursos de Aprendizagem 04/10/2016 01/01/2014 11/10/2016 842 675,11 FSE 716 273,84

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

03 - Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para todas as faixas etárias em contextos 

formais, não formais e informais, atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos 

trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis, inclusive através da orientação profissional e 

da validação das competências adquiridas;

Portugal Alto Alentejo Arronches

POCH-03-5470-FSE-000014
Programa Operacional do 

Capital Humano

03 - Aprendizagem, Qualificação ao longo da 

vida e reforço da empregabilidade

INSTITUTO DO EMPREGO E FORMAÇÃO 

PROFISSIONAL, I.P.
Cursos de Aprendizagem 04/10/2016 02/01/2014 16/12/2016 2 573 927,99 FSE 2 187 838,79

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

03 - Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para todas as faixas etárias em contextos 

formais, não formais e informais, atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos 

trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis, inclusive através da orientação profissional e 

da validação das competências adquiridas;

Portugal Região de Aveiro Estarreja

POCH-03-5470-FSE-000015
Programa Operacional do 

Capital Humano

03 - Aprendizagem, Qualificação ao longo da 

vida e reforço da empregabilidade

INSTITUTO DO EMPREGO E FORMAÇÃO 

PROFISSIONAL, I.P.
Cursos de Aprendizagem 04/10/2016 02/01/2014 23/11/2016 2 281 393,17 FSE 1 939 184,19

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

03 - Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para todas as faixas etárias em contextos 

formais, não formais e informais, atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos 

trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis, inclusive através da orientação profissional e 

da validação das competências adquiridas;

Portugal Região de Aveiro Anadia

POCH-03-5470-FSE-000016
Programa Operacional do 

Capital Humano

03 - Aprendizagem, Qualificação ao longo da 

vida e reforço da empregabilidade

INSTITUTO DO EMPREGO E FORMAÇÃO 

PROFISSIONAL, I.P.
Cursos de Aprendizagem 04/10/2016 02/01/2014 30/12/2016 2 832 446,62 FSE 2 407 579,63

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

03 - Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para todas as faixas etárias em contextos 

formais, não formais e informais, atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos 

trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis, inclusive através da orientação profissional e 

da validação das competências adquiridas;

Portugal Região de Aveiro Anadia

POCH-03-5470-FSE-000017
Programa Operacional do 

Capital Humano

03 - Aprendizagem, Qualificação ao longo da 

vida e reforço da empregabilidade

INSTITUTO DO EMPREGO E FORMAÇÃO 

PROFISSIONAL, I.P.
Cursos de Aprendizagem 04/10/2016 02/01/2014 23/11/2016 2 684 736,80 FSE 2 282 026,28

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

03 - Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para todas as faixas etárias em contextos 

formais, não formais e informais, atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos 

trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis, inclusive através da orientação profissional e 

da validação das competências adquiridas;

Portugal Beiras e Serra da Estrela Seia

POCH-03-5470-FSE-000018
Programa Operacional do 

Capital Humano

03 - Aprendizagem, Qualificação ao longo da 

vida e reforço da empregabilidade

INSTITUTO DO EMPREGO E FORMAÇÃO 

PROFISSIONAL, I.P.
Cursos de Aprendizagem 04/10/2016 02/01/2014 30/11/2016 1 638 297,58 FSE 1 392 552,94

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

03 - Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para todas as faixas etárias em contextos 

formais, não formais e informais, atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos 

trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis, inclusive através da orientação profissional e 

da validação das competências adquiridas;

Portugal Região de Aveiro Águeda

POCH-03-5470-FSE-000019
Programa Operacional do 

Capital Humano

03 - Aprendizagem, Qualificação ao longo da 

vida e reforço da empregabilidade

INSTITUTO DO EMPREGO E FORMAÇÃO 

PROFISSIONAL, I.P.
Cursos de Aprendizagem 04/10/2016 02/01/2014 28/09/2016 1 647 971,18 FSE 1 400 775,50

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

03 - Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para todas as faixas etárias em contextos 

formais, não formais e informais, atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos 

trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis, inclusive através da orientação profissional e 

da validação das competências adquiridas;

Portugal Beiras e Serra da Estrela Fundão

POCH-03-5470-FSE-000020
Programa Operacional do 

Capital Humano

03 - Aprendizagem, Qualificação ao longo da 

vida e reforço da empregabilidade

INSTITUTO DO EMPREGO E FORMAÇÃO 

PROFISSIONAL, I.P.
Cursos de Aprendizagem 04/10/2016 02/01/2014 16/11/2016 1 995 887,92 FSE 1 696 504,73

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

03 - Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para todas as faixas etárias em contextos 

formais, não formais e informais, atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos 

trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis, inclusive através da orientação profissional e 

da validação das competências adquiridas;

Portugal Região de Coimbra Lousã

POCH-03-5470-FSE-000021
Programa Operacional do 

Capital Humano

03 - Aprendizagem, Qualificação ao longo da 

vida e reforço da empregabilidade

INSTITUTO DO EMPREGO E FORMAÇÃO 

PROFISSIONAL, I.P.
Cursos de Aprendizagem 04/10/2016 02/01/2014 25/07/2016 607 283,12 FSE 516 190,65

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

03 - Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para todas as faixas etárias em contextos 

formais, não formais e informais, atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos 

trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis, inclusive através da orientação profissional e 

da validação das competências adquiridas;

Portugal Ave Cabeceiras de Basto

POCH-03-5470-FSE-000022
Programa Operacional do 

Capital Humano

03 - Aprendizagem, Qualificação ao longo da 

vida e reforço da empregabilidade

INSTITUTO DO EMPREGO E FORMAÇÃO 

PROFISSIONAL, I.P.
Cursos de Aprendizagem 15/03/2017 02/01/2014 07/07/2016 680 872,73 FSE 578 741,82

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

03 - Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para todas as faixas etárias em contextos 

formais, não formais e informais, atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos 

trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis, inclusive através da orientação profissional e 

da validação das competências adquiridas;

Portugal
Terras de Trás-os-

Montes
Mogadouro
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POCH-03-5470-FSE-000023
Programa Operacional do 

Capital Humano

03 - Aprendizagem, Qualificação ao longo da 

vida e reforço da empregabilidade

INSTITUTO DO EMPREGO E FORMAÇÃO 

PROFISSIONAL, I.P.
Cursos de Aprendizagem 15/03/2017 02/01/2014 18/10/2016 1 556 866,52 FSE 1 323 336,54

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

03 - Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para todas as faixas etárias em contextos 

formais, não formais e informais, atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos 

trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis, inclusive através da orientação profissional e 

da validação das competências adquiridas;

Portugal Região de Leiria Figueiró dos Vinhos

POCH-03-5470-FSE-000024
Programa Operacional do 

Capital Humano

03 - Aprendizagem, Qualificação ao longo da 

vida e reforço da empregabilidade

INSTITUTO DO EMPREGO E FORMAÇÃO 

PROFISSIONAL, I.P.
Cursos de Aprendizagem 04/10/2016 02/01/2014 14/12/2016 953 070,16 FSE 810 109,64

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

03 - Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para todas as faixas etárias em contextos 

formais, não formais e informais, atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos 

trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis, inclusive através da orientação profissional e 

da validação das competências adquiridas;

Portugal Douro Vila Real

POCH-03-5470-FSE-000025
Programa Operacional do 

Capital Humano

03 - Aprendizagem, Qualificação ao longo da 

vida e reforço da empregabilidade

INSTITUTO DO EMPREGO E FORMAÇÃO 

PROFISSIONAL, I.P.
Cursos de Aprendizagem 14/11/2016 02/01/2014 06/12/2016 2 897 653,48 FSE 2 463 005,46

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

03 - Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para todas as faixas etárias em contextos 

formais, não formais e informais, atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos 

trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis, inclusive através da orientação profissional e 

da validação das competências adquiridas;

Portugal Alentejo Central Reguengos de Monsaraz

POCH-03-5470-FSE-000026
Programa Operacional do 

Capital Humano

03 - Aprendizagem, Qualificação ao longo da 

vida e reforço da empregabilidade

INSTITUTO DO EMPREGO E FORMAÇÃO 

PROFISSIONAL, I.P.
Cursos de Aprendizagem 04/10/2016 02/01/2014 15/07/2016 857 319,97 FSE 728 721,97

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

03 - Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para todas as faixas etárias em contextos 

formais, não formais e informais, atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos 

trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis, inclusive através da orientação profissional e 

da validação das competências adquiridas;

Portugal Baixo Alentejo Aljustrel

POCH-03-5470-FSE-000027
Programa Operacional do 

Capital Humano

03 - Aprendizagem, Qualificação ao longo da 

vida e reforço da empregabilidade

INSTITUTO DO EMPREGO E FORMAÇÃO 

PROFISSIONAL, I.P.
Cursos de Aprendizagem 04/10/2016 02/01/2014 29/07/2016 1 318 421,80 FSE 1 120 658,53

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

03 - Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para todas as faixas etárias em contextos 

formais, não formais e informais, atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos 

trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis, inclusive através da orientação profissional e 

da validação das competências adquiridas;

Portugal Tâmega e Sousa Penafiel

POCH-03-5470-FSE-000028
Programa Operacional do 

Capital Humano

03 - Aprendizagem, Qualificação ao longo da 

vida e reforço da empregabilidade

INSTITUTO DO EMPREGO E FORMAÇÃO 

PROFISSIONAL, I.P.
Cursos de Aprendizagem 04/10/2016 02/01/2014 29/12/2016 15 936 915,45 FSE 13 546 378,13

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

03 - Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para todas as faixas etárias em contextos 

formais, não formais e informais, atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos 

trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis, inclusive através da orientação profissional e 

da validação das competências adquiridas;

Portugal Tâmega e Sousa Amarante

POCH-03-5470-FSE-000029
Programa Operacional do 

Capital Humano

03 - Aprendizagem, Qualificação ao longo da 

vida e reforço da empregabilidade

INSTITUTO DO EMPREGO E FORMAÇÃO 

PROFISSIONAL, I.P.
Cursos de Aprendizagem 04/10/2016 02/01/2014 29/12/2016 6 331 369,97 FSE 5 381 664,47

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

03 - Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para todas as faixas etárias em contextos 

formais, não formais e informais, atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos 

trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis, inclusive através da orientação profissional e 

da validação das competências adquiridas;

Portugal Tâmega e Sousa Penafiel

POCH-03-5470-FSE-000030
Programa Operacional do 

Capital Humano

03 - Aprendizagem, Qualificação ao longo da 

vida e reforço da empregabilidade

INSTITUTO DO EMPREGO E FORMAÇÃO 

PROFISSIONAL, I.P.
Cursos de Aprendizagem 04/10/2016 02/01/2014 02/12/2016 7 360 976,32 FSE 6 256 829,87

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

03 - Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para todas as faixas etárias em contextos 

formais, não formais e informais, atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos 

trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis, inclusive através da orientação profissional e 

da validação das competências adquiridas;

Portugal Tâmega e Sousa Penafiel

POCH-03-5470-FSE-000031
Programa Operacional do 

Capital Humano

03 - Aprendizagem, Qualificação ao longo da 

vida e reforço da empregabilidade

INSTITUTO DO EMPREGO E FORMAÇÃO 

PROFISSIONAL, I.P.
Cursos de Aprendizagem 04/10/2016 02/01/2014 25/11/2016 953 944,65 FSE 810 852,95

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

03 - Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para todas as faixas etárias em contextos 

formais, não formais e informais, atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos 

trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis, inclusive através da orientação profissional e 

da validação das competências adquiridas;

Portugal Lezíria do Tejo Cartaxo

POCH-03-5470-FSE-000032
Programa Operacional do 

Capital Humano

03 - Aprendizagem, Qualificação ao longo da 

vida e reforço da empregabilidade

INSTITUTO DO EMPREGO E FORMAÇÃO 

PROFISSIONAL, I.P.
Cursos de Aprendizagem 04/10/2016 02/01/2014 28/12/2016 12 541 129,16 FSE 10 659 959,79

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

03 - Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para todas as faixas etárias em contextos 

formais, não formais e informais, atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos 

trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis, inclusive através da orientação profissional e 

da validação das competências adquiridas;

Portugal Tâmega e Sousa Penafiel

POCH-03-5470-FSE-000033
Programa Operacional do 

Capital Humano

03 - Aprendizagem, Qualificação ao longo da 

vida e reforço da empregabilidade

INSTITUTO DO EMPREGO E FORMAÇÃO 

PROFISSIONAL, I.P.
Cursos de Aprendizagem 04/10/2016 01/01/2014 16/09/2016 3 383 240,15 FSE 2 875 754,13

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

03 - Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para todas as faixas etárias em contextos 

formais, não formais e informais, atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos 

trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis, inclusive através da orientação profissional e 

da validação das competências adquiridas;

Portugal Oeste Caldas da Rainha

POCH-03-5470-FSE-000034
Programa Operacional do 

Capital Humano

03 - Aprendizagem, Qualificação ao longo da 

vida e reforço da empregabilidade

INSTITUTO DO EMPREGO E FORMAÇÃO 

PROFISSIONAL, I.P.
Cursos de Aprendizagem 04/10/2016 02/01/2014 16/12/2016 1 026 660,71 FSE 872 661,60

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

03 - Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para todas as faixas etárias em contextos 

formais, não formais e informais, atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos 

trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis, inclusive através da orientação profissional e 

da validação das competências adquiridas;

Portugal Lezíria do Tejo Benavente

POCH-03-5470-FSE-000035
Programa Operacional do 

Capital Humano

03 - Aprendizagem, Qualificação ao longo da 

vida e reforço da empregabilidade

INSTITUTO DO EMPREGO E FORMAÇÃO 

PROFISSIONAL, I.P.
Cursos de Aprendizagem 04/10/2016 02/01/2014 12/07/2016 274 975,76 FSE 233 729,40

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

03 - Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para todas as faixas etárias em contextos 

formais, não formais e informais, atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos 

trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis, inclusive através da orientação profissional e 

da validação das competências adquiridas;

Portugal Oeste Caldas da Rainha

POCH-03-5470-FSE-000036
Programa Operacional do 

Capital Humano

03 - Aprendizagem, Qualificação ao longo da 

vida e reforço da empregabilidade

CENTRO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL 

DA INDUSTRIA METALURGICA E 

METALOMECANICA (CENFIM)

Cursos de Aprendizagem 14/10/2016 02/01/2014 08/07/2016 4 818 728,13 FSE 4 095 918,91

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

03 - Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para todas as faixas etárias em contextos 

formais, não formais e informais, atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos 

trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis, inclusive através da orientação profissional e 

da validação das competências adquiridas;

Portugal Tâmega e Sousa Amarante

POCH-03-5470-FSE-000037
Programa Operacional do 

Capital Humano

03 - Aprendizagem, Qualificação ao longo da 

vida e reforço da empregabilidade

CENTRO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL 

DA INDUSTRIA METALURGICA E 

METALOMECANICA (CENFIM)

Cursos de Aprendizagem 14/10/2016 02/01/2014 31/10/2016 2 217 219,55 FSE 1 884 636,62

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

03 - Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para todas as faixas etárias em contextos 

formais, não formais e informais, atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos 

trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis, inclusive através da orientação profissional e 

da validação das competências adquiridas;

Portugal Oeste Caldas da Rainha

POCH-03-5470-FSE-000038
Programa Operacional do 

Capital Humano

03 - Aprendizagem, Qualificação ao longo da 

vida e reforço da empregabilidade

INSTITUTO DO EMPREGO E FORMAÇÃO 

PROFISSIONAL, I.P.
Cursos de Aprendizagem 04/10/2016 02/01/2014 29/11/2016 1 746 924,35 FSE 1 484 885,70

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

03 - Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para todas as faixas etárias em contextos 

formais, não formais e informais, atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos 

trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis, inclusive através da orientação profissional e 

da validação das competências adquiridas;

Portugal Médio Tejo Tomar

POCH-03-5470-FSE-000039
Programa Operacional do 

Capital Humano

03 - Aprendizagem, Qualificação ao longo da 

vida e reforço da empregabilidade

INSTITUTO DO EMPREGO E FORMAÇÃO 

PROFISSIONAL, I.P.
Cursos de Aprendizagem 04/10/2016 02/01/2014 12/09/2016 545 354,30 FSE 463 551,16

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

03 - Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para todas as faixas etárias em contextos 

formais, não formais e informais, atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos 

trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis, inclusive através da orientação profissional e 

da validação das competências adquiridas;

Portugal Alto Tâmega Valpaços

POCH-03-5470-FSE-000040
Programa Operacional do 

Capital Humano

03 - Aprendizagem, Qualificação ao longo da 

vida e reforço da empregabilidade

INSTITUTO DO EMPREGO E FORMAÇÃO 

PROFISSIONAL, I.P.
Cursos de Aprendizagem 04/10/2016 02/01/2014 30/07/2016 893 345,18 FSE 759 343,40

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

03 - Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para todas as faixas etárias em contextos 

formais, não formais e informais, atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos 

trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis, inclusive através da orientação profissional e 

da validação das competências adquiridas;

Portugal Alto Minho Viana do Castelo

POCH-03-5470-FSE-000041
Programa Operacional do 

Capital Humano

03 - Aprendizagem, Qualificação ao longo da 

vida e reforço da empregabilidade

CENTRO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL 

DA INDUSTRIA METALURGICA E 

METALOMECANICA (CENFIM)

Cursos de Educação e Formação 

de Adultos (EFA)
30/08/2016 02/01/2014 31/12/2016 2 959 531,98 FSE 2 515 602,18

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

03 - Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para todas as faixas etárias em contextos 

formais, não formais e informais, atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos 

trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis, inclusive através da orientação profissional e 

da validação das competências adquiridas;

Portugal Tâmega e Sousa Amarante

POCH-03-5470-FSE-000042
Programa Operacional do 

Capital Humano

03 - Aprendizagem, Qualificação ao longo da 

vida e reforço da empregabilidade

CENTRO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL 

DA INDUSTRIA METALURGICA E 

METALOMECANICA (CENFIM)

Cursos de Educação e Formação 

de Adultos (EFA)
30/08/2016 02/01/2014 31/12/2016 1 585 963,66 FSE 1 348 069,11

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

03 - Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para todas as faixas etárias em contextos 

formais, não formais e informais, atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos 

trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis, inclusive através da orientação profissional e 

da validação das competências adquiridas;

Portugal Oeste Caldas da Rainha

POCH-03-5470-FSE-000043
Programa Operacional do 

Capital Humano

03 - Aprendizagem, Qualificação ao longo da 

vida e reforço da empregabilidade

INSTITUTO DO EMPREGO E FORMAÇÃO 

PROFISSIONAL, I.P.

Cursos de Educação e Formação 

de Adultos (EFA)
30/08/2016 02/01/2014 31/12/2016 4 853 103,99 FSE 4 125 138,39

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

03 - Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para todas as faixas etárias em contextos 

formais, não formais e informais, atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos 

trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis, inclusive através da orientação profissional e 

da validação das competências adquiridas;

Portugal Região de Aveiro Estarreja

POCH-03-5470-FSE-000044
Programa Operacional do 

Capital Humano

03 - Aprendizagem, Qualificação ao longo da 

vida e reforço da empregabilidade

INSTITUTO DO EMPREGO E FORMAÇÃO 

PROFISSIONAL, I.P.

Cursos de Educação e Formação 

de Adultos (EFA)
05/04/2017 01/01/2014 31/12/2016 1 584 026,87 FSE 1 346 422,84

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

03 - Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para todas as faixas etárias em contextos 

formais, não formais e informais, atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos 

trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis, inclusive através da orientação profissional e 

da validação das competências adquiridas;

Portugal Região de Coimbra Lousã
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POCH-03-5470-FSE-000045
Programa Operacional do 

Capital Humano

03 - Aprendizagem, Qualificação ao longo da 

vida e reforço da empregabilidade

INSTITUTO DO EMPREGO E FORMAÇÃO 

PROFISSIONAL, I.P.

Cursos de Educação e Formação 

de Adultos (EFA)
05/04/2017 02/01/2014 31/12/2016 4 689 436,57 FSE 3 986 021,08

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

03 - Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para todas as faixas etárias em contextos 

formais, não formais e informais, atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos 

trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis, inclusive através da orientação profissional e 

da validação das competências adquiridas;

Portugal Região de Aveiro Águeda

POCH-03-5470-FSE-000046
Programa Operacional do 

Capital Humano

03 - Aprendizagem, Qualificação ao longo da 

vida e reforço da empregabilidade

INSTITUTO DO EMPREGO E FORMAÇÃO 

PROFISSIONAL, I.P.

Cursos de Educação e Formação 

de Adultos (EFA)
30/08/2016 11/06/2014 31/12/2016 2 303 348,40 FSE 1 957 846,14

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

03 - Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para todas as faixas etárias em contextos 

formais, não formais e informais, atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos 

trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis, inclusive através da orientação profissional e 

da validação das competências adquiridas;

Portugal
Terras de Trás-os-

Montes
Mogadouro

POCH-03-5470-FSE-000047
Programa Operacional do 

Capital Humano

03 - Aprendizagem, Qualificação ao longo da 

vida e reforço da empregabilidade

INSTITUTO DO EMPREGO E FORMAÇÃO 

PROFISSIONAL, I.P.

Cursos de Educação e Formação 

de Adultos (EFA)
30/08/2016 02/01/2014 31/12/2016 14 104 609,25 FSE 11 988 917,86

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

03 - Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para todas as faixas etárias em contextos 

formais, não formais e informais, atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos 

trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis, inclusive através da orientação profissional e 

da validação das competências adquiridas;

Portugal Tâmega e Sousa Castelo de Paiva

POCH-03-5470-FSE-000048
Programa Operacional do 

Capital Humano

03 - Aprendizagem, Qualificação ao longo da 

vida e reforço da empregabilidade

INSTITUTO DO EMPREGO E FORMAÇÃO 

PROFISSIONAL, I.P.

Cursos de Educação e Formação 

de Adultos (EFA)
30/08/2016 02/01/2014 31/12/2016 1 689 763,74 FSE 1 436 299,18

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

03 - Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para todas as faixas etárias em contextos 

formais, não formais e informais, atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos 

trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis, inclusive através da orientação profissional e 

da validação das competências adquiridas;

Portugal Baixo Alentejo Barrancos

POCH-03-5470-FSE-000049
Programa Operacional do 

Capital Humano

03 - Aprendizagem, Qualificação ao longo da 

vida e reforço da empregabilidade

INSTITUTO DO EMPREGO E FORMAÇÃO 

PROFISSIONAL, I.P.

Cursos de Educação e Formação 

de Adultos (EFA)
01/06/2016 02/01/2014 08/10/2015 190 526,64 FSE 161 947,64

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

03 - Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para todas as faixas etárias em contextos 

formais, não formais e informais, atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos 

trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis, inclusive através da orientação profissional e 

da validação das competências adquiridas;

Portugal Alentejo Litoral Odemira

POCH-03-5470-FSE-000050
Programa Operacional do 

Capital Humano

03 - Aprendizagem, Qualificação ao longo da 

vida e reforço da empregabilidade

INSTITUTO DO EMPREGO E FORMAÇÃO 

PROFISSIONAL, I.P.

Cursos de Educação e Formação 

de Adultos (EFA)
03/01/2017 02/01/2014 06/04/2016 1 256 363,26 FSE 1 067 908,77

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

03 - Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para todas as faixas etárias em contextos 

formais, não formais e informais, atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos 

trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis, inclusive através da orientação profissional e 

da validação das competências adquiridas;

Portugal Beiras e Serra da Estrela Fornos de Algodres

POCH-03-5470-FSE-000051
Programa Operacional do 

Capital Humano

03 - Aprendizagem, Qualificação ao longo da 

vida e reforço da empregabilidade

INSTITUTO DO EMPREGO E FORMAÇÃO 

PROFISSIONAL, I.P.

Cursos de Educação e Formação 

de Adultos (EFA)
27/09/2016 02/01/2014 04/03/2016 1 514 562,26 FSE 1 287 377,92

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

03 - Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para todas as faixas etárias em contextos 

formais, não formais e informais, atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos 

trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis, inclusive através da orientação profissional e 

da validação das competências adquiridas;

Portugal Beira Baixa Castelo Branco

POCH-03-5470-FSE-000052
Programa Operacional do 

Capital Humano

03 - Aprendizagem, Qualificação ao longo da 

vida e reforço da empregabilidade

INSTITUTO DO EMPREGO E FORMAÇÃO 

PROFISSIONAL, I.P.

Cursos de Educação e Formação 

de Adultos (EFA)
30/08/2016 02/01/2014 16/12/2016 2 009 894,08 FSE 1 708 409,97

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

03 - Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para todas as faixas etárias em contextos 

formais, não formais e informais, atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos 

trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis, inclusive através da orientação profissional e 

da validação das competências adquiridas;

Portugal Médio Tejo Tomar

POCH-03-5470-FSE-000053
Programa Operacional do 

Capital Humano

03 - Aprendizagem, Qualificação ao longo da 

vida e reforço da empregabilidade

INSTITUTO DO EMPREGO E FORMAÇÃO 

PROFISSIONAL, I.P.

Cursos de Educação e Formação 

de Adultos (EFA)
04/04/2017 02/01/2014 31/12/2016 4 375 394,32 FSE 3 719 085,17

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

03 - Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para todas as faixas etárias em contextos 

formais, não formais e informais, atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos 

trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis, inclusive através da orientação profissional e 

da validação das competências adquiridas;

Portugal Região de Leiria Figueiró dos Vinhos

POCH-03-5470-FSE-000054
Programa Operacional do 

Capital Humano

03 - Aprendizagem, Qualificação ao longo da 

vida e reforço da empregabilidade

INSTITUTO DO EMPREGO E FORMAÇÃO 

PROFISSIONAL, I.P.

Cursos de Educação e Formação 

de Adultos (EFA)
30/08/2016 02/01/2014 31/12/2016 1 031 609,37 FSE 876 867,96

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

03 - Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para todas as faixas etárias em contextos 

formais, não formais e informais, atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos 

trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis, inclusive através da orientação profissional e 

da validação das competências adquiridas;

Portugal Alto Alentejo Avis

POCH-03-5470-FSE-000055
Programa Operacional do 

Capital Humano

03 - Aprendizagem, Qualificação ao longo da 

vida e reforço da empregabilidade

INSTITUTO DO EMPREGO E FORMAÇÃO 

PROFISSIONAL, I.P.

Cursos de Educação e Formação 

de Adultos (EFA)
06/02/2017 02/01/2014 30/03/2016 2 281 769,24 FSE 1 939 503,85

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

03 - Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para todas as faixas etárias em contextos 

formais, não formais e informais, atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos 

trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis, inclusive através da orientação profissional e 

da validação das competências adquiridas;

Portugal Região de Coimbra Figueira da Foz

POCH-03-5470-FSE-000056
Programa Operacional do 

Capital Humano

03 - Aprendizagem, Qualificação ao longo da 

vida e reforço da empregabilidade

INSTITUTO DO EMPREGO E FORMAÇÃO 

PROFISSIONAL, I.P.

Cursos de Educação e Formação 

de Adultos (EFA)
27/09/2016 02/01/2014 31/12/2016 1 616 907,90 FSE 1 374 371,72

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

03 - Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para todas as faixas etárias em contextos 

formais, não formais e informais, atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos 

trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis, inclusive através da orientação profissional e 

da validação das competências adquiridas;

Portugal Alentejo Litoral Sines

POCH-03-5470-FSE-000057
Programa Operacional do 

Capital Humano

03 - Aprendizagem, Qualificação ao longo da 

vida e reforço da empregabilidade

INSTITUTO DO EMPREGO E FORMAÇÃO 

PROFISSIONAL, I.P.

Cursos de Educação e Formação 

de Adultos (EFA)
30/08/2016 02/01/2014 31/12/2016 3 960 709,16 FSE 3 366 602,79

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

03 - Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para todas as faixas etárias em contextos 

formais, não formais e informais, atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos 

trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis, inclusive através da orientação profissional e 

da validação das competências adquiridas;

Portugal Douro Carrazeda de Ansiães

POCH-03-5470-FSE-000058
Programa Operacional do 

Capital Humano

03 - Aprendizagem, Qualificação ao longo da 

vida e reforço da empregabilidade

INSTITUTO DO EMPREGO E FORMAÇÃO 

PROFISSIONAL, I.P.

Cursos de Educação e Formação 

de Adultos (EFA)
30/08/2016 02/01/2014 31/12/2016 2 611 828,05 FSE 2 220 053,84

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

03 - Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para todas as faixas etárias em contextos 

formais, não formais e informais, atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos 

trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis, inclusive através da orientação profissional e 

da validação das competências adquiridas;

Portugal Alentejo Central Reguengos de Monsaraz

POCH-03-5470-FSE-000059
Programa Operacional do 

Capital Humano

03 - Aprendizagem, Qualificação ao longo da 

vida e reforço da empregabilidade

INSTITUTO DO EMPREGO E FORMAÇÃO 

PROFISSIONAL, I.P.

Cursos de Educação e Formação 

de Adultos (EFA)
30/08/2016 02/01/2014 31/12/2016 3 142 903,06 FSE 2 671 467,60

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

03 - Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para todas as faixas etárias em contextos 

formais, não formais e informais, atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos 

trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis, inclusive através da orientação profissional e 

da validação das competências adquiridas;

Portugal
Área Metropolitana do 

Porto
Espinho

POCH-03-5470-FSE-000060
Programa Operacional do 

Capital Humano

03 - Aprendizagem, Qualificação ao longo da 

vida e reforço da empregabilidade

INSTITUTO DO EMPREGO E FORMAÇÃO 

PROFISSIONAL, I.P.

Cursos de Educação e Formação 

de Adultos (EFA)
30/08/2016 02/01/2014 31/12/2016 8 259 656,68 FSE 7 020 708,18

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

03 - Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para todas as faixas etárias em contextos 

formais, não formais e informais, atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos 

trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis, inclusive através da orientação profissional e 

da validação das competências adquiridas;

Portugal Alto Minho Paredes de Coura

POCH-03-5470-FSE-000061
Programa Operacional do 

Capital Humano

03 - Aprendizagem, Qualificação ao longo da 

vida e reforço da empregabilidade

INSTITUTO DO EMPREGO E FORMAÇÃO 

PROFISSIONAL, I.P.

Cursos de Educação e Formação 

de Adultos (EFA)
27/09/2016 02/01/2014 01/03/2016 2 576 587,93 FSE 2 190 099,74

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

03 - Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para todas as faixas etárias em contextos 

formais, não formais e informais, atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos 

trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis, inclusive através da orientação profissional e 

da validação das competências adquiridas;

Portugal Viseu Dão Lafões Mangualde

POCH-03-5470-FSE-000062
Programa Operacional do 

Capital Humano

03 - Aprendizagem, Qualificação ao longo da 

vida e reforço da empregabilidade

INSTITUTO DO EMPREGO E FORMAÇÃO 

PROFISSIONAL, I.P.

Cursos de Educação e Formação 

de Adultos (EFA)
30/08/2016 02/01/2014 31/12/2016 5 605 232,55 FSE 4 764 447,67

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

03 - Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para todas as faixas etárias em contextos 

formais, não formais e informais, atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos 

trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis, inclusive através da orientação profissional e 

da validação das competências adquiridas;

Portugal Tâmega e Sousa Amarante

POCH-03-5470-FSE-000063
Programa Operacional do 

Capital Humano

03 - Aprendizagem, Qualificação ao longo da 

vida e reforço da empregabilidade

INSTITUTO DO EMPREGO E FORMAÇÃO 

PROFISSIONAL, I.P.

Cursos de Educação e Formação 

de Adultos (EFA)
22/09/2016 02/01/2014 31/12/2016 3 479 118,50 FSE 2 957 250,73

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

03 - Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para todas as faixas etárias em contextos 

formais, não formais e informais, atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos 

trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis, inclusive através da orientação profissional e 

da validação das competências adquiridas;

Portugal
Área Metropolitana do 

Porto
Santo Tirso

POCH-03-5470-FSE-000064
Programa Operacional do 

Capital Humano

03 - Aprendizagem, Qualificação ao longo da 

vida e reforço da empregabilidade

INSTITUTO DO EMPREGO E FORMAÇÃO 

PROFISSIONAL, I.P.

Cursos de Educação e Formação 

de Adultos (EFA)
29/10/2015 02/01/2014 16/12/2015 545 022,07 FSE 463 268,76

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

03 - Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para todas as faixas etárias em contextos 

formais, não formais e informais, atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos 

trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis, inclusive através da orientação profissional e 

da validação das competências adquiridas;

Portugal Lezíria do Tejo Salvaterra de Magos

POCH-03-5470-FSE-000065
Programa Operacional do 

Capital Humano

03 - Aprendizagem, Qualificação ao longo da 

vida e reforço da empregabilidade

INSTITUTO DO EMPREGO E FORMAÇÃO 

PROFISSIONAL, I.P.

Cursos de Educação e Formação 

de Adultos (EFA)
29/10/2015 02/01/2014 15/09/2015 602 957,55 FSE 512 513,92

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

03 - Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para todas as faixas etárias em contextos 

formais, não formais e informais, atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos 

trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis, inclusive através da orientação profissional e 

da validação das competências adquiridas;

Portugal Oeste Caldas da Rainha

POCH-03-5470-FSE-000068
Programa Operacional do 

Capital Humano

03 - Aprendizagem, Qualificação ao longo da 

vida e reforço da empregabilidade

CENTRO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL 

DA INDÚSTRIA ELECTRÓNICA, ENERGIA, 

TELECOMUNICAÇÕES E TECNOLOGIAS 

DA INFORMAÇÃO

Cursos de Educação e Formação 

de Adultos (EFA)
09/05/2017 02/01/2014 30/12/2016 534 087,03 FSE 453 973,98

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

03 - Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para todas as faixas etárias em contextos 

formais, não formais e informais, atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos 

trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis, inclusive através da orientação profissional e 

da validação das competências adquiridas;

Portugal
Área Metropolitana do 

Porto
Porto
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POCH-03-5470-FSE-000069
Programa Operacional do 

Capital Humano

03 - Aprendizagem, Qualificação ao longo da 

vida e reforço da empregabilidade

CENTRO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL 

DE ARTESANATO (CEARTE)

Cursos de Educação e Formação 

de Adultos (EFA)
30/08/2016 02/01/2014 31/12/2016 549 361,65 FSE 466 957,40

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

03 - Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para todas as faixas etárias em contextos 

formais, não formais e informais, atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos 

trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis, inclusive através da orientação profissional e 

da validação das competências adquiridas;

Portugal Região de Coimbra Miranda do Corvo

POCH-03-5470-FSE-000071
Programa Operacional do 

Capital Humano

03 - Aprendizagem, Qualificação ao longo da 

vida e reforço da empregabilidade

ROTA DO GUADIANA-ASSOCIAÇÃO DE 

DESENVOLVIMENTO INTEGRADO

Centros para a Qualificação e 

Ensino Profissional (CQEP)
05/04/2016 01/10/2015 31/12/2016 44 728,24 FSE 38 019,00

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

03 - Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para todas as faixas etárias em contextos 

formais, não formais e informais, atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos 

trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis, inclusive através da orientação profissional e 

da validação das competências adquiridas;

Portugal Alentejo; -

POCH-03-5470-FSE-000072
Programa Operacional do 

Capital Humano

03 - Aprendizagem, Qualificação ao longo da 

vida e reforço da empregabilidade

NERBA - ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL 

DO DISTRITO DE BRAGANÇA

Centros para a Qualificação e 

Ensino Profissional (CQEP)
01/04/2016 02/11/2015 31/12/2016 67 863,52 FSE 57 684,00

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

03 - Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para todas as faixas etárias em contextos 

formais, não formais e informais, atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos 

trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis, inclusive através da orientação profissional e 

da validação das competências adquiridas;

Portugal Norte; -

POCH-03-5470-FSE-000073
Programa Operacional do 

Capital Humano

03 - Aprendizagem, Qualificação ao longo da 

vida e reforço da empregabilidade

ASSOCIAÇÃO PARA O 

DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DA 

CIDADE DE ERMESINDE

Centros para a Qualificação e 

Ensino Profissional (CQEP)
01/04/2016 01/10/2015 31/12/2016 154 157,98 FSE 131 034,28

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

03 - Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para todas as faixas etárias em contextos 

formais, não formais e informais, atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos 

trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis, inclusive através da orientação profissional e 

da validação das competências adquiridas;

Portugal Norte; -

POCH-03-5470-FSE-000074
Programa Operacional do 

Capital Humano

03 - Aprendizagem, Qualificação ao longo da 

vida e reforço da empregabilidade

ESCOLA PROFISSIONAL DE VILA DO 

CONDE, UNIPESSOAL LDA

Centros para a Qualificação e 

Ensino Profissional (CQEP)
01/04/2016 01/10/2015 31/12/2016 160 327,39 FSE 136 278,28

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

03 - Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para todas as faixas etárias em contextos 

formais, não formais e informais, atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos 

trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis, inclusive através da orientação profissional e 

da validação das competências adquiridas;

Portugal Norte; -

POCH-03-5470-FSE-000075
Programa Operacional do 

Capital Humano

03 - Aprendizagem, Qualificação ao longo da 

vida e reforço da empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS 

MURALHAS DO MINHO

Centros para a Qualificação e 

Ensino Profissional (CQEP)
01/04/2016 01/10/2015 31/12/2016 52 440,00 FSE 44 574,00

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

03 - Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para todas as faixas etárias em contextos 

formais, não formais e informais, atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos 

trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis, inclusive através da orientação profissional e 

da validação das competências adquiridas;

Portugal Norte; -

POCH-03-5470-FSE-000076
Programa Operacional do 

Capital Humano

03 - Aprendizagem, Qualificação ao longo da 

vida e reforço da empregabilidade

CENTRO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL 

DAS INDUSTRIAS DA MADEIRA E 

MOBILIARIO (CFPIMM)

Centros para a Qualificação e 

Ensino Profissional (CQEP)
01/04/2016 01/10/2015 31/12/2016 30 847,06 FSE 26 220,00

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

03 - Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para todas as faixas etárias em contextos 

formais, não formais e informais, atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos 

trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis, inclusive através da orientação profissional e 

da validação das competências adquiridas;

Portugal Norte; -

POCH-03-5470-FSE-000077
Programa Operacional do 

Capital Humano

03 - Aprendizagem, Qualificação ao longo da 

vida e reforço da empregabilidade

GONDHUMANIS - EDUCAÇÃO E 

FORMAÇÃO LDA

Centros para a Qualificação e 

Ensino Profissional (CQEP)
01/04/2016 01/10/2015 31/12/2016 52 440,00 FSE 44 574,00

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

03 - Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para todas as faixas etárias em contextos 

formais, não formais e informais, atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos 

trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis, inclusive através da orientação profissional e 

da validação das competências adquiridas;

Portugal Norte; -

POCH-03-5470-FSE-000078
Programa Operacional do 

Capital Humano

03 - Aprendizagem, Qualificação ao longo da 

vida e reforço da empregabilidade

NERLEI - ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL 

DA REGIÃO DE LEIRIA

Centros para a Qualificação e 

Ensino Profissional (CQEP)
01/04/2016 01/10/2015 04/09/2017 37 633,42 FSE 31 988,41

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

03 - Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para todas as faixas etárias em contextos 

formais, não formais e informais, atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos 

trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis, inclusive através da orientação profissional e 

da validação das competências adquiridas;

Portugal Centro; -

POCH-03-5470-FSE-000079
Programa Operacional do 

Capital Humano

03 - Aprendizagem, Qualificação ao longo da 

vida e reforço da empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS TOMAZ 

PELAYO, SANTO TIRSO

Centros para a Qualificação e 

Ensino Profissional (CQEP)
01/04/2016 01/09/2015 31/12/2016 67 861,98 FSE 57 682,68

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

03 - Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para todas as faixas etárias em contextos 

formais, não formais e informais, atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos 

trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis, inclusive através da orientação profissional e 

da validação das competências adquiridas;

Portugal Norte; -

POCH-03-5470-FSE-000080
Programa Operacional do 

Capital Humano

03 - Aprendizagem, Qualificação ao longo da 

vida e reforço da empregabilidade

CENTRO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL 

DA INDÚSTRIA TÊXTIL, VESTUÁRIO, 

CONFECÇÃO E LANIFÍCIOS (MODATEX)

Centros para a Qualificação e 

Ensino Profissional (CQEP)
01/04/2016 01/10/2015 31/12/2016 126 592,00 FSE 107 603,20

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

03 - Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para todas as faixas etárias em contextos 

formais, não formais e informais, atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos 

trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis, inclusive através da orientação profissional e 

da validação das competências adquiridas;

Portugal Norte; -

POCH-03-5470-FSE-000081
Programa Operacional do 

Capital Humano

03 - Aprendizagem, Qualificação ao longo da 

vida e reforço da empregabilidade

CENTRO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL 

DA INDÚSTRIA TÊXTIL, VESTUÁRIO, 

CONFECÇÃO E LANIFÍCIOS (MODATEX)

Centros para a Qualificação e 

Ensino Profissional (CQEP)
01/04/2016 01/10/2015 31/12/2016 67 863,52 FSE 57 684,00

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

03 - Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para todas as faixas etárias em contextos 

formais, não formais e informais, atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos 

trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis, inclusive através da orientação profissional e 

da validação das competências adquiridas;

Portugal Centro; -

POCH-03-5470-FSE-000082
Programa Operacional do 

Capital Humano

03 - Aprendizagem, Qualificação ao longo da 

vida e reforço da empregabilidade

CENTRO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL 

DA INDÚSTRIA TÊXTIL, VESTUÁRIO, 

CONFECÇÃO E LANIFÍCIOS (MODATEX)

Centros para a Qualificação e 

Ensino Profissional (CQEP)
01/04/2016 01/10/2015 31/12/2016 67 863,52 FSE 57 684,00

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

03 - Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para todas as faixas etárias em contextos 

formais, não formais e informais, atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos 

trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis, inclusive através da orientação profissional e 

da validação das competências adquiridas;

Portugal Norte; -

POCH-03-5470-FSE-000083
Programa Operacional do 

Capital Humano

03 - Aprendizagem, Qualificação ao longo da 

vida e reforço da empregabilidade

CENTRO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL 

DA INDÚSTRIA TÊXTIL, VESTUÁRIO, 

CONFECÇÃO E LANIFÍCIOS (MODATEX)

Centros para a Qualificação e 

Ensino Profissional (CQEP)
01/04/2016 01/10/2015 31/12/2016 67 863,52 FSE 57 684,00

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

03 - Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para todas as faixas etárias em contextos 

formais, não formais e informais, atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos 

trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis, inclusive através da orientação profissional e 

da validação das competências adquiridas;

Portugal Norte; -

POCH-03-5470-FSE-000084
Programa Operacional do 

Capital Humano

03 - Aprendizagem, Qualificação ao longo da 

vida e reforço da empregabilidade

ESCOLA PROFISSIONAL DE TONDELA 

(EPT) - COOPERATIVA DE INTERESSE 

PÚBLICO E RESPONSABILIDADE 

LIMITADA

Centros para a Qualificação e 

Ensino Profissional (CQEP)
01/04/2016 01/09/2015 31/12/2016 129 557,64 FSE 110 123,99

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

03 - Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para todas as faixas etárias em contextos 

formais, não formais e informais, atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos 

trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis, inclusive através da orientação profissional e 

da validação das competências adquiridas;

Portugal Centro; -

POCH-03-5470-FSE-000085
Programa Operacional do 

Capital Humano

03 - Aprendizagem, Qualificação ao longo da 

vida e reforço da empregabilidade

ESCOLA PROFISSIONAL DE 

DESENVOLVIMENTO RURAL DO RODO, 

PESO DA RÉGUA

Centros para a Qualificação e 

Ensino Profissional (CQEP)
01/04/2016 01/09/2015 31/12/2016 75 440,00 FSE 64 124,00

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

03 - Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para todas as faixas etárias em contextos 

formais, não formais e informais, atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos 

trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis, inclusive através da orientação profissional e 

da validação das competências adquiridas;

Portugal Norte; -

POCH-03-5470-FSE-000086
Programa Operacional do 

Capital Humano

03 - Aprendizagem, Qualificação ao longo da 

vida e reforço da empregabilidade

CENTRO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL 

PARA A INDUSTRIA DE CERAMICA 

(CENCAL)

Centros para a Qualificação e 

Ensino Profissional (CQEP)
01/04/2016 01/10/2015 31/12/2016 97 241,68 FSE 82 655,43

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

03 - Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para todas as faixas etárias em contextos 

formais, não formais e informais, atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos 

trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis, inclusive através da orientação profissional e 

da validação das competências adquiridas;

Portugal Centro; -

POCH-03-5470-FSE-000087
Programa Operacional do 

Capital Humano

03 - Aprendizagem, Qualificação ao longo da 

vida e reforço da empregabilidade

ATAHCA - ASSOCIAÇÃO DE 

DESENVOLVIMENTO DAS TERRAS ALTAS 

DO HOMEM CAVADO E AVE

Centros para a Qualificação e 

Ensino Profissional (CQEP)
01/04/2016 01/11/2015 31/12/2016 105 265,60 FSE 89 475,76

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

03 - Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para todas as faixas etárias em contextos 

formais, não formais e informais, atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos 

trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis, inclusive através da orientação profissional e 

da validação das competências adquiridas;

Portugal Norte; -

POCH-03-5470-FSE-000088
Programa Operacional do 

Capital Humano

03 - Aprendizagem, Qualificação ao longo da 

vida e reforço da empregabilidade

INOVINTER - CENTRO DE FORMAÇÃO E 

DE INOVAÇÃO TECNOLÓGICA

Centros para a Qualificação e 

Ensino Profissional (CQEP)
01/04/2016 01/10/2015 31/12/2016 37 016,48 FSE 31 464,00

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

03 - Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para todas as faixas etárias em contextos 

formais, não formais e informais, atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos 

trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis, inclusive através da orientação profissional e 

da validação das competências adquiridas;

Portugal Norte; -

POCH-03-5470-FSE-000089
Programa Operacional do 

Capital Humano

03 - Aprendizagem, Qualificação ao longo da 

vida e reforço da empregabilidade

INOVINTER - CENTRO DE FORMAÇÃO E 

DE INOVAÇÃO TECNOLÓGICA

Centros para a Qualificação e 

Ensino Profissional (CQEP)
01/04/2016 01/10/2015 31/12/2016 37 016,48 FSE 31 464,01

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

03 - Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para todas as faixas etárias em contextos 

formais, não formais e informais, atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos 

trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis, inclusive através da orientação profissional e 

da validação das competências adquiridas;

Portugal Centro; -
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POCH-03-5470-FSE-000090
Programa Operacional do 

Capital Humano

03 - Aprendizagem, Qualificação ao longo da 

vida e reforço da empregabilidade

INOVINTER - CENTRO DE FORMAÇÃO E 

DE INOVAÇÃO TECNOLÓGICA

Centros para a Qualificação e 

Ensino Profissional (CQEP)
01/04/2016 01/10/2015 31/12/2016 30 847,06 FSE 26 220,00

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

03 - Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para todas as faixas etárias em contextos 

formais, não formais e informais, atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos 

trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis, inclusive através da orientação profissional e 

da validação das competências adquiridas;

Portugal Norte; -

POCH-03-5470-FSE-000091
Programa Operacional do 

Capital Humano

03 - Aprendizagem, Qualificação ao longo da 

vida e reforço da empregabilidade

ASSOCIAÇÃO COMERCIAL DE BRAGA - 

COMÉRCIO, TURISMO E SERVIÇOS

Centros para a Qualificação e 

Ensino Profissional (CQEP)
01/04/2016 01/10/2015 31/12/2016 52 440,00 FSE 44 574,00

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

03 - Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para todas as faixas etárias em contextos 

formais, não formais e informais, atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos 

trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis, inclusive através da orientação profissional e 

da validação das competências adquiridas;

Portugal Norte; -

POCH-03-5470-FSE-000092
Programa Operacional do 

Capital Humano

03 - Aprendizagem, Qualificação ao longo da 

vida e reforço da empregabilidade

CENTRO PROTOCOLAR DE FORMAÇÃO 

PROFISSIONAL PARA O SECTOR DA 

JUSTIÇA

Centros para a Qualificação e 

Ensino Profissional (CQEP)
01/04/2016 01/10/2015 31/12/2016 92 463,86 FSE 78 594,28

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

03 - Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para todas as faixas etárias em contextos 

formais, não formais e informais, atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos 

trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis, inclusive através da orientação profissional e 

da validação das competências adquiridas;

Portugal Alentejo; Centro; Norte; -

POCH-03-5470-FSE-000093
Programa Operacional do 

Capital Humano

03 - Aprendizagem, Qualificação ao longo da 

vida e reforço da empregabilidade

INOVINTER - CENTRO DE FORMAÇÃO E 

DE INOVAÇÃO TECNOLÓGICA

Centros para a Qualificação e 

Ensino Profissional (CQEP)
01/04/2016 01/10/2015 31/12/2016 37 016,48 FSE 31 464,01

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

03 - Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para todas as faixas etárias em contextos 

formais, não formais e informais, atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos 

trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis, inclusive através da orientação profissional e 

da validação das competências adquiridas;

Portugal Alentejo; -

POCH-03-5470-FSE-000094
Programa Operacional do 

Capital Humano

03 - Aprendizagem, Qualificação ao longo da 

vida e reforço da empregabilidade

ASSOCIAÇÃO PARA O 

DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DE 

MATOSINHOS - ADEIMA

Centros para a Qualificação e 

Ensino Profissional (CQEP)
01/04/2016 01/10/2015 31/12/2016 66 046,02 FSE 56 139,12

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

03 - Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para todas as faixas etárias em contextos 

formais, não formais e informais, atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos 

trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis, inclusive através da orientação profissional e 

da validação das competências adquiridas;

Portugal Norte; -

POCH-03-5470-FSE-000095
Programa Operacional do 

Capital Humano

03 - Aprendizagem, Qualificação ao longo da 

vida e reforço da empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DA 

AZAMBUJA

Centros para a Qualificação e 

Ensino Profissional (CQEP)
14/04/2016 14/09/2015 31/12/2016 82 861,85 FSE 70 432,57

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

03 - Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para todas as faixas etárias em contextos 

formais, não formais e informais, atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos 

trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis, inclusive através da orientação profissional e 

da validação das competências adquiridas;

Portugal Alentejo; -

POCH-03-5470-FSE-000096
Programa Operacional do 

Capital Humano

03 - Aprendizagem, Qualificação ao longo da 

vida e reforço da empregabilidade
AGRUPAMENTO DE ESCOLAS OURÉM

Centros para a Qualificação e 

Ensino Profissional (CQEP)
01/04/2016 01/10/2015 31/12/2016 32 389,42 FSE 27 531,01

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

03 - Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para todas as faixas etárias em contextos 

formais, não formais e informais, atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos 

trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis, inclusive através da orientação profissional e 

da validação das competências adquiridas;

Portugal Centro; -

POCH-03-5470-FSE-000097
Programa Operacional do 

Capital Humano

03 - Aprendizagem, Qualificação ao longo da 

vida e reforço da empregabilidade
MUNICÍPIO DE BRAGA

Centros para a Qualificação e 

Ensino Profissional (CQEP)
01/04/2016 01/10/2015 31/12/2016 129 557,64 FSE 110 123,99

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

03 - Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para todas as faixas etárias em contextos 

formais, não formais e informais, atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos 

trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis, inclusive através da orientação profissional e 

da validação das competências adquiridas;

Portugal Norte; -

POCH-03-5470-FSE-000098
Programa Operacional do 

Capital Humano

03 - Aprendizagem, Qualificação ao longo da 

vida e reforço da empregabilidade
CEFOSAP

Centros para a Qualificação e 

Ensino Profissional (CQEP)
14/04/2016 01/10/2015 31/12/2016 37 016,48 FSE 31 464,01

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

03 - Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para todas as faixas etárias em contextos 

formais, não formais e informais, atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos 

trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis, inclusive através da orientação profissional e 

da validação das competências adquiridas;

Portugal Alentejo; -

POCH-03-5470-FSE-000100
Programa Operacional do 

Capital Humano

03 - Aprendizagem, Qualificação ao longo da 

vida e reforço da empregabilidade
CEFOSAP

Centros para a Qualificação e 

Ensino Profissional (CQEP)
14/04/2016 01/10/2015 31/12/2016 37 016,48 FSE 31 464,00

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

03 - Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para todas as faixas etárias em contextos 

formais, não formais e informais, atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos 

trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis, inclusive através da orientação profissional e 

da validação das competências adquiridas;

Portugal Norte; -

POCH-03-5470-FSE-000101
Programa Operacional do 

Capital Humano

03 - Aprendizagem, Qualificação ao longo da 

vida e reforço da empregabilidade
CEFOSAP

Centros para a Qualificação e 

Ensino Profissional (CQEP)
14/04/2016 01/10/2015 31/12/2016 37 016,48 FSE 31 464,00

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

03 - Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para todas as faixas etárias em contextos 

formais, não formais e informais, atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos 

trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis, inclusive através da orientação profissional e 

da validação das competências adquiridas;

Portugal Centro; -

POCH-03-5470-FSE-000102
Programa Operacional do 

Capital Humano

03 - Aprendizagem, Qualificação ao longo da 

vida e reforço da empregabilidade
CEFOSAP

Centros para a Qualificação e 

Ensino Profissional (CQEP)
14/04/2016 01/10/2015 31/12/2016 37 016,48 FSE 31 464,01

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

03 - Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para todas as faixas etárias em contextos 

formais, não formais e informais, atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos 

trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis, inclusive através da orientação profissional e 

da validação das competências adquiridas;

Portugal Centro; -

POCH-03-5470-FSE-000103
Programa Operacional do 

Capital Humano

03 - Aprendizagem, Qualificação ao longo da 

vida e reforço da empregabilidade
D. SANCHO - ENSINO LDA

Centros para a Qualificação e 

Ensino Profissional (CQEP)
01/04/2016 01/10/2015 31/12/2016 191 251,76 FSE 162 563,99

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

03 - Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para todas as faixas etárias em contextos 

formais, não formais e informais, atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos 

trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis, inclusive através da orientação profissional e 

da validação das competências adquiridas;

Portugal Norte; -

POCH-03-5470-FSE-000104
Programa Operacional do 

Capital Humano

03 - Aprendizagem, Qualificação ao longo da 

vida e reforço da empregabilidade

AEVA - ASSOCIAÇÃO PARA A 

EDUCAÇÃO E VALORIZAÇÃO DA 

REGIÃO DE AVEIRO

Centros para a Qualificação e 

Ensino Profissional (CQEP)
01/04/2016 01/09/2015 31/12/2016 129 557,64 FSE 110 123,99

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

03 - Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para todas as faixas etárias em contextos 

formais, não formais e informais, atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos 

trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis, inclusive através da orientação profissional e 

da validação das competências adquiridas;

Portugal Centro; -

POCH-03-5470-FSE-000105
Programa Operacional do 

Capital Humano

03 - Aprendizagem, Qualificação ao longo da 

vida e reforço da empregabilidade
CEFOSAP

Centros para a Qualificação e 

Ensino Profissional (CQEP)
14/04/2016 01/10/2015 31/12/2016 37 016,48 FSE 31 464,01

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

03 - Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para todas as faixas etárias em contextos 

formais, não formais e informais, atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos 

trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis, inclusive através da orientação profissional e 

da validação das competências adquiridas;

Portugal Centro; -

POCH-03-5470-FSE-000106
Programa Operacional do 

Capital Humano

03 - Aprendizagem, Qualificação ao longo da 

vida e reforço da empregabilidade

COOPETAPE - COOPERATIVA DE ENSINO 

CRL

Centros para a Qualificação e 

Ensino Profissional (CQEP)
01/04/2016 01/10/2015 31/01/2016 129 557,64 FSE 110 124,00

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

03 - Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para todas as faixas etárias em contextos 

formais, não formais e informais, atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos 

trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis, inclusive através da orientação profissional e 

da validação das competências adquiridas;

Portugal Norte; -

POCH-03-5470-FSE-000107
Programa Operacional do 

Capital Humano

03 - Aprendizagem, Qualificação ao longo da 

vida e reforço da empregabilidade

COOPETAPE - COOPERATIVA DE ENSINO 

CRL

Centros para a Qualificação e 

Ensino Profissional (CQEP)
01/04/2016 01/10/2015 31/12/2016 67 863,52 FSE 57 683,99

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

03 - Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para todas as faixas etárias em contextos 

formais, não formais e informais, atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos 

trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis, inclusive através da orientação profissional e 

da validação das competências adquiridas;

Portugal Norte; -

POCH-03-5470-FSE-000108
Programa Operacional do 

Capital Humano

03 - Aprendizagem, Qualificação ao longo da 

vida e reforço da empregabilidade

INSTITUTO DE EDUCAÇÃO E 

FORMAÇÃO DO SORRAIA, LDA

Centros para a Qualificação e 

Ensino Profissional (CQEP)
01/04/2016 01/10/2015 31/12/2016 98 633,27 FSE 83 838,28

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

03 - Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para todas as faixas etárias em contextos 

formais, não formais e informais, atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos 

trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis, inclusive através da orientação profissional e 

da validação das competências adquiridas;

Portugal Alentejo; -

POCH-03-5470-FSE-000109
Programa Operacional do 

Capital Humano

03 - Aprendizagem, Qualificação ao longo da 

vida e reforço da empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS FERNÃO 

MAGALHÃES, CHAVES

Centros para a Qualificação e 

Ensino Profissional (CQEP)
01/04/2016 01/10/2015 31/12/2016 61 694,05 FSE 52 439,94

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

03 - Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para todas as faixas etárias em contextos 

formais, não formais e informais, atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos 

trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis, inclusive através da orientação profissional e 

da validação das competências adquiridas;

Portugal Norte; -

POCH-03-5470-FSE-000110
Programa Operacional do 

Capital Humano

03 - Aprendizagem, Qualificação ao longo da 

vida e reforço da empregabilidade

EPF - ENSINO PROFISSIONAL DE 

FELGUEIRAS, E.M.

Centros para a Qualificação e 

Ensino Profissional (CQEP)
01/04/2016 01/09/2015 31/08/2016 98 633,27 FSE 83 838,28

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

03 - Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para todas as faixas etárias em contextos 

formais, não formais e informais, atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos 

trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis, inclusive através da orientação profissional e 

da validação das competências adquiridas;

Portugal Norte; -

POCH-03-5470-FSE-000111
Programa Operacional do 

Capital Humano

03 - Aprendizagem, Qualificação ao longo da 

vida e reforço da empregabilidade

AEP - ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL DE 

PORTUGAL

Centros para a Qualificação e 

Ensino Profissional (CQEP)
21/04/2016 01/10/2015 31/12/2016 60 151,76 FSE 51 129,00

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

03 - Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para todas as faixas etárias em contextos 

formais, não formais e informais, atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos 

trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis, inclusive através da orientação profissional e 

da validação das competências adquiridas;

Portugal Norte; -

POCH-03-5470-FSE-000112
Programa Operacional do 

Capital Humano

03 - Aprendizagem, Qualificação ao longo da 

vida e reforço da empregabilidade

EPO - CENTRO ESCOLAR E 

EMPRESARIAL DO SUDOESTE 

ALENTEJANO, S.A.

Centros para a Qualificação e 

Ensino Profissional (CQEP)
05/04/2016 01/10/2015 31/12/2016 37 016,48 FSE 31 464,01

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

03 - Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para todas as faixas etárias em contextos 

formais, não formais e informais, atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos 

trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis, inclusive através da orientação profissional e 

da validação das competências adquiridas;

Portugal Alentejo; -
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POCH-03-5470-FSE-000113
Programa Operacional do 

Capital Humano

03 - Aprendizagem, Qualificação ao longo da 

vida e reforço da empregabilidade

INSIGNARE - ASSOCIAÇÃO DE ENSINO E 

FORMAÇÃO

Centros para a Qualificação e 

Ensino Profissional (CQEP)
01/04/2016 01/10/2015 31/12/2016 67 863,52 FSE 57 683,99

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

03 - Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para todas as faixas etárias em contextos 

formais, não formais e informais, atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos 

trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis, inclusive através da orientação profissional e 

da validação das competências adquiridas;

Portugal Centro; -

POCH-03-5470-FSE-000114
Programa Operacional do 

Capital Humano

03 - Aprendizagem, Qualificação ao longo da 

vida e reforço da empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS Nº 1 DE 

GONDOMAR

Centros para a Qualificação e 

Ensino Profissional (CQEP)
01/04/2016 01/10/2015 31/12/2016 79 931,51 FSE 67 941,79

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

03 - Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para todas as faixas etárias em contextos 

formais, não formais e informais, atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos 

trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis, inclusive através da orientação profissional e 

da validação das competências adquiridas;

Portugal Norte; -

POCH-03-5470-FSE-000115
Programa Operacional do 

Capital Humano

03 - Aprendizagem, Qualificação ao longo da 

vida e reforço da empregabilidade

ENSIGAIA - EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO, 

SOCIEDADE UNIPESSOAL LDA

Centros para a Qualificação e 

Ensino Profissional (CQEP)
01/04/2016 01/10/2015 31/12/2016 107 763,68 FSE 91 599,13

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

03 - Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para todas as faixas etárias em contextos 

formais, não formais e informais, atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos 

trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis, inclusive através da orientação profissional e 

da validação das competências adquiridas;

Portugal Norte; -

POCH-03-5470-FSE-000116
Programa Operacional do 

Capital Humano

03 - Aprendizagem, Qualificação ao longo da 

vida e reforço da empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE 

ALBERGARIA-A-VELHA

Centros para a Qualificação e 

Ensino Profissional (CQEP)
01/04/2016 01/10/2015 31/12/2016 46 270,58 FSE 39 329,99

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

03 - Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para todas as faixas etárias em contextos 

formais, não formais e informais, atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos 

trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis, inclusive através da orientação profissional e 

da validação das competências adquiridas;

Portugal Centro; -

POCH-03-5470-FSE-000117
Programa Operacional do 

Capital Humano

03 - Aprendizagem, Qualificação ao longo da 

vida e reforço da empregabilidade

CONFEDERAÇÃO DOS AGRICULTORES 

DE PORTUGAL

Centros para a Qualificação e 

Ensino Profissional (CQEP)
14/04/2016 01/07/2015 31/12/2016 83 171,08 FSE 70 695,42

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

03 - Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para todas as faixas etárias em contextos 

formais, não formais e informais, atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos 

trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis, inclusive através da orientação profissional e 

da validação das competências adquiridas;

Portugal Alentejo; -

POCH-03-5470-FSE-000118
Programa Operacional do 

Capital Humano

03 - Aprendizagem, Qualificação ao longo da 

vida e reforço da empregabilidade
ESCOLA SECUNDÁRIA DE FELGUEIRAS

Centros para a Qualificação e 

Ensino Profissional (CQEP)
01/04/2016 01/10/2015 31/12/2016 77 001,68 FSE 65 451,43

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

03 - Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para todas as faixas etárias em contextos 

formais, não formais e informais, atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos 

trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis, inclusive através da orientação profissional e 

da validação das competências adquiridas;

Portugal Norte; -

POCH-03-5470-FSE-000119
Programa Operacional do 

Capital Humano

03 - Aprendizagem, Qualificação ao longo da 

vida e reforço da empregabilidade

ADRIMAG - ASSOCIAÇÃO DE 

DESENVOLVIMENTO RURAL 

INTEGRADO DAS SERRAS DE 

MONTEMURO, ARADA E GRALHEIRA

Centros para a Qualificação e 

Ensino Profissional (CQEP)
01/04/2016 01/10/2015 31/12/2016 67 863,52 FSE 57 683,99

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

03 - Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para todas as faixas etárias em contextos 

formais, não formais e informais, atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos 

trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis, inclusive através da orientação profissional e 

da validação das competências adquiridas;

Portugal Norte; -

POCH-03-5470-FSE-000120
Programa Operacional do 

Capital Humano

03 - Aprendizagem, Qualificação ao longo da 

vida e reforço da empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE 

GRÂNDOLA

Centros para a Qualificação e 

Ensino Profissional (CQEP)
01/04/2016 01/10/2015 31/12/2016 67 863,52 FSE 57 683,99

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

03 - Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para todas as faixas etárias em contextos 

formais, não formais e informais, atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos 

trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis, inclusive através da orientação profissional e 

da validação das competências adquiridas;

Portugal Alentejo; -

POCH-03-5470-FSE-000121
Programa Operacional do 

Capital Humano

03 - Aprendizagem, Qualificação ao longo da 

vida e reforço da empregabilidade

CENTRO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL 

DA INDÚSTRIA DE CONSTRUÇÃO CIVIL E 

OBRAS PÚBLICAS DO NORTE

Centros para a Qualificação e 

Ensino Profissional (CQEP)
01/04/2016 01/10/2015 31/12/2016 98 633,27 FSE 83 838,28

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

03 - Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para todas as faixas etárias em contextos 

formais, não formais e informais, atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos 

trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis, inclusive através da orientação profissional e 

da validação das competências adquiridas;

Portugal Norte; -

POCH-03-5470-FSE-000122
Programa Operacional do 

Capital Humano

03 - Aprendizagem, Qualificação ao longo da 

vida e reforço da empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE 

ALMODÔVAR

Centros para a Qualificação e 

Ensino Profissional (CQEP)
01/04/2016 01/09/2015 31/12/2016 52 440,00 FSE 44 574,00

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

03 - Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para todas as faixas etárias em contextos 

formais, não formais e informais, atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos 

trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis, inclusive através da orientação profissional e 

da validação das competências adquiridas;

Portugal Alentejo; -

POCH-03-5470-FSE-000123
Programa Operacional do 

Capital Humano

03 - Aprendizagem, Qualificação ao longo da 

vida e reforço da empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DO 

CASTÊLO DA MAIA

Centros para a Qualificação e 

Ensino Profissional (CQEP)
05/04/2016 01/10/2015 31/12/2016 37 016,48 FSE 31 464,01

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

03 - Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para todas as faixas etárias em contextos 

formais, não formais e informais, atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos 

trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis, inclusive através da orientação profissional e 

da validação das competências adquiridas;

Portugal Norte; -

POCH-03-5470-FSE-000124
Programa Operacional do 

Capital Humano

03 - Aprendizagem, Qualificação ao longo da 

vida e reforço da empregabilidade

CENTRO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL 

DA INDUSTRIA METALURGICA E 

METALOMECANICA (CENFIM)

Centros para a Qualificação e 

Ensino Profissional (CQEP)
01/04/2016 01/10/2015 31/12/2016 30 847,06 FSE 26 220,00

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

03 - Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para todas as faixas etárias em contextos 

formais, não formais e informais, atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos 

trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis, inclusive através da orientação profissional e 

da validação das competências adquiridas;

Portugal Norte; -

POCH-03-5470-FSE-000125
Programa Operacional do 

Capital Humano

03 - Aprendizagem, Qualificação ao longo da 

vida e reforço da empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE 

MOIMENTA DA BEIRA

Centros para a Qualificação e 

Ensino Profissional (CQEP)
01/04/2016 01/09/2015 31/12/2016 52 440,00 FSE 44 574,00

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

03 - Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para todas as faixas etárias em contextos 

formais, não formais e informais, atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos 

trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis, inclusive através da orientação profissional e 

da validação das competências adquiridas;

Portugal Norte; -

POCH-03-5470-FSE-000126
Programa Operacional do 

Capital Humano

03 - Aprendizagem, Qualificação ao longo da 

vida e reforço da empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS ANTÓNIO 

SÉRGIO

Centros para a Qualificação e 

Ensino Profissional (CQEP)
01/04/2016 01/10/2015 31/12/2016 77 001,68 FSE 65 451,42

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

03 - Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para todas as faixas etárias em contextos 

formais, não formais e informais, atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos 

trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis, inclusive através da orientação profissional e 

da validação das competências adquiridas;

Portugal Norte; -

POCH-03-5470-FSE-000127
Programa Operacional do 

Capital Humano

03 - Aprendizagem, Qualificação ao longo da 

vida e reforço da empregabilidade

CENTRO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL 

DA INDUSTRIA METALURGICA E 

METALOMECANICA (CENFIM)

Centros para a Qualificação e 

Ensino Profissional (CQEP)
01/04/2016 01/10/2015 31/12/2016 46 270,58 FSE 39 329,99

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

03 - Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para todas as faixas etárias em contextos 

formais, não formais e informais, atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos 

trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis, inclusive através da orientação profissional e 

da validação das competências adquiridas;

Portugal Centro; -

POCH-03-5470-FSE-000128
Programa Operacional do 

Capital Humano

03 - Aprendizagem, Qualificação ao longo da 

vida e reforço da empregabilidade

CENTRO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL 

DA INDUSTRIA METALURGICA E 

METALOMECANICA (CENFIM)

Centros para a Qualificação e 

Ensino Profissional (CQEP)
01/04/2016 01/10/2015 31/12/2016 30 847,06 FSE 26 220,00

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

03 - Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para todas as faixas etárias em contextos 

formais, não formais e informais, atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos 

trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis, inclusive através da orientação profissional e 

da validação das competências adquiridas;

Portugal Norte; -

POCH-03-5470-FSE-000129
Programa Operacional do 

Capital Humano

03 - Aprendizagem, Qualificação ao longo da 

vida e reforço da empregabilidade

ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL 

DE BARCELOS

Centros para a Qualificação e 

Ensino Profissional (CQEP)
01/04/2016 01/10/2015 31/12/2016 129 557,64 FSE 110 123,99

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

03 - Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para todas as faixas etárias em contextos 

formais, não formais e informais, atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos 

trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis, inclusive através da orientação profissional e 

da validação das competências adquiridas;

Portugal Norte; -

POCH-03-5470-FSE-000130
Programa Operacional do 

Capital Humano

03 - Aprendizagem, Qualificação ao longo da 

vida e reforço da empregabilidade

CENTRO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL 

DA INDUSTRIA METALURGICA E 

METALOMECANICA (CENFIM)

Centros para a Qualificação e 

Ensino Profissional (CQEP)
01/04/2016 01/10/2015 31/12/2016 46 270,58 FSE 39 329,99

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

03 - Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para todas as faixas etárias em contextos 

formais, não formais e informais, atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos 

trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis, inclusive através da orientação profissional e 

da validação das competências adquiridas;

Portugal Centro; -

POCH-03-5470-FSE-000131
Programa Operacional do 

Capital Humano

03 - Aprendizagem, Qualificação ao longo da 

vida e reforço da empregabilidade

CENTRO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL 

DA INDUSTRIA METALURGICA E 

METALOMECANICA (CENFIM)

Centros para a Qualificação e 

Ensino Profissional (CQEP)
01/04/2016 01/10/2015 31/12/2016 30 847,06 FSE 26 220,00

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

03 - Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para todas as faixas etárias em contextos 

formais, não formais e informais, atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos 

trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis, inclusive através da orientação profissional e 

da validação das competências adquiridas;

Portugal Norte; -

POCH-03-5470-FSE-000132
Programa Operacional do 

Capital Humano

03 - Aprendizagem, Qualificação ao longo da 

vida e reforço da empregabilidade

CENTRO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL 

DA INDUSTRIA METALURGICA E 

METALOMECANICA (CENFIM)

Centros para a Qualificação e 

Ensino Profissional (CQEP)
01/04/2016 01/10/2015 31/12/2016 30 847,06 FSE 26 220,00

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

03 - Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para todas as faixas etárias em contextos 

formais, não formais e informais, atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos 

trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis, inclusive através da orientação profissional e 

da validação das competências adquiridas;

Portugal Centro; -

POCH-03-5470-FSE-000133
Programa Operacional do 

Capital Humano

03 - Aprendizagem, Qualificação ao longo da 

vida e reforço da empregabilidade

CENTRO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL 

DA INDUSTRIA METALURGICA E 

METALOMECANICA (CENFIM)

Centros para a Qualificação e 

Ensino Profissional (CQEP)
01/04/2016 01/10/2015 31/12/2016 30 847,06 FSE 26 220,00

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

03 - Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para todas as faixas etárias em contextos 

formais, não formais e informais, atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos 

trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis, inclusive através da orientação profissional e 

da validação das competências adquiridas;

Portugal Norte; -

POCH-03-5470-FSE-000134
Programa Operacional do 

Capital Humano

03 - Aprendizagem, Qualificação ao longo da 

vida e reforço da empregabilidade

CENTRO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL 

DA INDUSTRIA METALURGICA E 

METALOMECANICA (CENFIM)

Centros para a Qualificação e 

Ensino Profissional (CQEP)
01/04/2016 01/10/2015 31/12/2016 30 847,06 FSE 26 220,00

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

03 - Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para todas as faixas etárias em contextos 

formais, não formais e informais, atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos 

trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis, inclusive através da orientação profissional e 

da validação das competências adquiridas;

Portugal Alentejo; -
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POCH-03-5470-FSE-000135
Programa Operacional do 

Capital Humano

03 - Aprendizagem, Qualificação ao longo da 

vida e reforço da empregabilidade

CENTRO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL 

DA INDUSTRIA METALURGICA E 

METALOMECANICA (CENFIM)

Centros para a Qualificação e 

Ensino Profissional (CQEP)
01/04/2016 01/10/2015 31/12/2016 46 270,58 FSE 39 329,99

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

03 - Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para todas as faixas etárias em contextos 

formais, não formais e informais, atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos 

trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis, inclusive através da orientação profissional e 

da validação das competências adquiridas;

Portugal Norte; -

POCH-03-5470-FSE-000136
Programa Operacional do 

Capital Humano

03 - Aprendizagem, Qualificação ao longo da 

vida e reforço da empregabilidade

CENTRO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL 

DA INDUSTRIA METALURGICA E 

METALOMECANICA (CENFIM)

Centros para a Qualificação e 

Ensino Profissional (CQEP)
01/04/2016 01/10/2015 31/12/2016 30 847,06 FSE 26 220,00

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

03 - Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para todas as faixas etárias em contextos 

formais, não formais e informais, atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos 

trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis, inclusive através da orientação profissional e 

da validação das competências adquiridas;

Portugal Centro; -

POCH-03-5470-FSE-000137
Programa Operacional do 

Capital Humano

03 - Aprendizagem, Qualificação ao longo da 

vida e reforço da empregabilidade

CENTRO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL 

DA INDUSTRIA METALURGICA E 

METALOMECANICA (CENFIM)

Centros para a Qualificação e 

Ensino Profissional (CQEP)
01/04/2016 01/10/2015 31/12/2016 30 847,06 FSE 26 220,00

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

03 - Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para todas as faixas etárias em contextos 

formais, não formais e informais, atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos 

trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis, inclusive através da orientação profissional e 

da validação das competências adquiridas;

Portugal Alentejo; -

POCH-03-5470-FSE-000138
Programa Operacional do 

Capital Humano

03 - Aprendizagem, Qualificação ao longo da 

vida e reforço da empregabilidade

CENTRO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL 

DA INDUSTRIA METALURGICA E 

METALOMECANICA (CENFIM)

Centros para a Qualificação e 

Ensino Profissional (CQEP)
01/04/2016 01/10/2015 31/12/2016 30 847,06 FSE 26 220,00

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

03 - Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para todas as faixas etárias em contextos 

formais, não formais e informais, atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos 

trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis, inclusive através da orientação profissional e 

da validação das competências adquiridas;

Portugal Norte; -

POCH-03-5470-FSE-000139
Programa Operacional do 

Capital Humano

03 - Aprendizagem, Qualificação ao longo da 

vida e reforço da empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE 

MONSERRATE, VIANA DO CASTELO

Centros para a Qualificação e 

Ensino Profissional (CQEP)
01/04/2016 01/10/2015 31/12/2016 52 440,00 FSE 44 574,00

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

03 - Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para todas as faixas etárias em contextos 

formais, não formais e informais, atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos 

trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis, inclusive através da orientação profissional e 

da validação das competências adquiridas;

Portugal Norte; -

POCH-03-5470-FSE-000140
Programa Operacional do 

Capital Humano

03 - Aprendizagem, Qualificação ao longo da 

vida e reforço da empregabilidade

CENTRO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL 

DE ARTESANATO (CEARTE)

Centros para a Qualificação e 

Ensino Profissional (CQEP)
14/04/2016 15/06/2015 31/12/2016 63 085,71 FSE 53 622,86

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

03 - Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para todas as faixas etárias em contextos 

formais, não formais e informais, atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos 

trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis, inclusive através da orientação profissional e 

da validação das competências adquiridas;

Portugal Centro; -

POCH-03-5470-FSE-000141
Programa Operacional do 

Capital Humano

03 - Aprendizagem, Qualificação ao longo da 

vida e reforço da empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DA 

LOURINHÃ

Centros para a Qualificação e 

Ensino Profissional (CQEP)
01/04/2016 01/10/2015 31/12/2016 67 863,52 FSE 57 683,99

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

03 - Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para todas as faixas etárias em contextos 

formais, não formais e informais, atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos 

trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis, inclusive através da orientação profissional e 

da validação das competências adquiridas;

Portugal Centro; -

POCH-03-5470-FSE-000142
Programa Operacional do 

Capital Humano

03 - Aprendizagem, Qualificação ao longo da 

vida e reforço da empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS 

HENRIQUES NOGUEIRA

Centros para a Qualificação e 

Ensino Profissional (CQEP)
01/04/2016 01/10/2015 31/12/2016 56 295,88 FSE 47 851,49

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

03 - Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para todas as faixas etárias em contextos 

formais, não formais e informais, atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos 

trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis, inclusive através da orientação profissional e 

da validação das competências adquiridas;

Portugal Centro; -

POCH-03-5470-FSE-000143
Programa Operacional do 

Capital Humano

03 - Aprendizagem, Qualificação ao longo da 

vida e reforço da empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS COIMBRA 

CENTRO

Centros para a Qualificação e 

Ensino Profissional (CQEP)
01/04/2016 01/10/2015 30/12/2016 70 801,34 FSE 60 181,14

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

03 - Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para todas as faixas etárias em contextos 

formais, não formais e informais, atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos 

trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis, inclusive através da orientação profissional e 

da validação das competências adquiridas;

Portugal Centro; -

POCH-03-5470-FSE-000144
Programa Operacional do 

Capital Humano

03 - Aprendizagem, Qualificação ao longo da 

vida e reforço da empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS FERNÃO 

DO PÓ

Centros para a Qualificação e 

Ensino Profissional (CQEP)
01/04/2016 01/10/2015 31/12/2016 52 440,00 FSE 44 574,00

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

03 - Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para todas as faixas etárias em contextos 

formais, não formais e informais, atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos 

trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis, inclusive através da orientação profissional e 

da validação das competências adquiridas;

Portugal Centro; -

POCH-03-5470-FSE-000145
Programa Operacional do 

Capital Humano

03 - Aprendizagem, Qualificação ao longo da 

vida e reforço da empregabilidade

SICÓ FORMAÇÃO - SOCIEDADE DE 

ENSINO PROFISSIONAL S.A.

Centros para a Qualificação e 

Ensino Profissional (CQEP)
01/04/2016 01/10/2015 31/12/2016 123 388,24 FSE 104 880,00

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

03 - Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para todas as faixas etárias em contextos 

formais, não formais e informais, atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos 

trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis, inclusive através da orientação profissional e 

da validação das competências adquiridas;

Portugal Centro; -

POCH-03-5470-FSE-000146
Programa Operacional do 

Capital Humano

03 - Aprendizagem, Qualificação ao longo da 

vida e reforço da empregabilidade

CENTRO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL 

DA INDUSTRIA DE CORTIÇA

Centros para a Qualificação e 

Ensino Profissional (CQEP)
01/04/2016 01/10/2015 31/12/2016 77 001,68 FSE 65 451,43

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

03 - Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para todas as faixas etárias em contextos 

formais, não formais e informais, atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos 

trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis, inclusive através da orientação profissional e 

da validação das competências adquiridas;

Portugal Norte; -

POCH-03-5470-FSE-000147
Programa Operacional do 

Capital Humano

03 - Aprendizagem, Qualificação ao longo da 

vida e reforço da empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE 

MÉRTOLA

Centros para a Qualificação e 

Ensino Profissional (CQEP)
01/04/2016 01/09/2015 31/12/2016 40 101,18 FSE 34 086,00

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

03 - Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para todas as faixas etárias em contextos 

formais, não formais e informais, atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos 

trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis, inclusive através da orientação profissional e 

da validação das competências adquiridas;

Portugal Alentejo; -

POCH-03-5470-FSE-000148
Programa Operacional do 

Capital Humano

03 - Aprendizagem, Qualificação ao longo da 

vida e reforço da empregabilidade

ASSOCIAÇÃO DE INDUSTRIAIS DO 

CONCELHO DE POMBAL-AICP

Centros para a Qualificação e 

Ensino Profissional (CQEP)
01/04/2016 01/10/2015 16/07/2018 113 362,94 FSE 96 358,50

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

03 - Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para todas as faixas etárias em contextos 

formais, não formais e informais, atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos 

trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis, inclusive através da orientação profissional e 

da validação das competências adquiridas;

Portugal Centro; -

POCH-03-5470-FSE-000149
Programa Operacional do 

Capital Humano

03 - Aprendizagem, Qualificação ao longo da 

vida e reforço da empregabilidade
ESCOLA SECUNDARIA ALVES MARTINS

Centros para a Qualificação e 

Ensino Profissional (CQEP)
01/04/2016 01/10/2015 31/12/2016 106 419,22 FSE 90 456,34

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

03 - Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para todas as faixas etárias em contextos 

formais, não formais e informais, atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos 

trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis, inclusive através da orientação profissional e 

da validação das competências adquiridas;

Portugal Centro; -

POCH-03-5470-FSE-000150
Programa Operacional do 

Capital Humano

03 - Aprendizagem, Qualificação ao longo da 

vida e reforço da empregabilidade
COMPETIR-FORMAÇÃO E SERVIÇOS S.A.

Centros para a Qualificação e 

Ensino Profissional (CQEP)
01/04/2016 01/10/2015 31/12/2016 75 440,00 FSE 64 124,00

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

03 - Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para todas as faixas etárias em contextos 

formais, não formais e informais, atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos 

trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis, inclusive através da orientação profissional e 

da validação das competências adquiridas;

Portugal Centro; -

POCH-03-5470-FSE-000151
Programa Operacional do 

Capital Humano

03 - Aprendizagem, Qualificação ao longo da 

vida e reforço da empregabilidade
COMPETIR-FORMAÇÃO E SERVIÇOS S.A.

Centros para a Qualificação e 

Ensino Profissional (CQEP)
01/04/2016 01/10/2015 31/12/2016 75 440,00 FSE 64 124,00

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

03 - Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para todas as faixas etárias em contextos 

formais, não formais e informais, atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos 

trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis, inclusive através da orientação profissional e 

da validação das competências adquiridas;

Portugal Alentejo; -

POCH-03-5470-FSE-000152
Programa Operacional do 

Capital Humano

03 - Aprendizagem, Qualificação ao longo da 

vida e reforço da empregabilidade

PARTNER-HOTEL - FORMAÇÃO, 

CONSULTORIA E PROJECTOS PARA 

SERVIÇOS HOTELEIROS LDA

Centros para a Qualificação e 

Ensino Profissional (CQEP)
05/04/2016 01/10/2015 31/12/2016 70 801,34 FSE 60 181,14

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

03 - Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para todas as faixas etárias em contextos 

formais, não formais e informais, atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos 

trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis, inclusive através da orientação profissional e 

da validação das competências adquiridas;

Portugal Alentejo; -

POCH-03-5470-FSE-000153
Programa Operacional do 

Capital Humano

03 - Aprendizagem, Qualificação ao longo da 

vida e reforço da empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE 

VENDAS NOVAS

Centros para a Qualificação e 

Ensino Profissional (CQEP)
01/04/2016 01/10/2015 31/12/2016 52 440,00 FSE 44 574,00

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

03 - Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para todas as faixas etárias em contextos 

formais, não formais e informais, atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos 

trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis, inclusive através da orientação profissional e 

da validação das competências adquiridas;

Portugal Alentejo; -

POCH-03-5470-FSE-000154
Programa Operacional do 

Capital Humano

03 - Aprendizagem, Qualificação ao longo da 

vida e reforço da empregabilidade
BEATRIZ RIBEIRO & FILHOS LDA

Centros para a Qualificação e 

Ensino Profissional (CQEP)
05/04/2016 01/04/2015 31/12/2016 129 557,64 FSE 110 123,99

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

03 - Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para todas as faixas etárias em contextos 

formais, não formais e informais, atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos 

trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis, inclusive através da orientação profissional e 

da validação das competências adquiridas;

Portugal Norte; -

POCH-03-5470-FSE-000155
Programa Operacional do 

Capital Humano

03 - Aprendizagem, Qualificação ao longo da 

vida e reforço da empregabilidade

ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL DE FAFE, 

CABECEIRAS DE BASTO E CELORICO DE 

BASTO

Centros para a Qualificação e 

Ensino Profissional (CQEP)
21/04/2016 01/10/2015 31/12/2016 98 633,27 FSE 83 838,28

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

03 - Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para todas as faixas etárias em contextos 

formais, não formais e informais, atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos 

trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis, inclusive através da orientação profissional e 

da validação das competências adquiridas;

Portugal Norte; -

POCH-03-5470-FSE-000156
Programa Operacional do 

Capital Humano

03 - Aprendizagem, Qualificação ao longo da 

vida e reforço da empregabilidade

REGIBIO - FORMAÇÃO E 

CONSULTADORIA, SOCIEDADE 

UNIPESSOAL LDA

Centros para a Qualificação e 

Ensino Profissional (CQEP)
01/04/2016 01/10/2015 31/12/2016 87 036,63 FSE 73 981,14

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

03 - Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para todas as faixas etárias em contextos 

formais, não formais e informais, atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos 

trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis, inclusive através da orientação profissional e 

da validação das competências adquiridas;

Portugal Norte; -
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POCH-03-5470-FSE-000157
Programa Operacional do 

Capital Humano

03 - Aprendizagem, Qualificação ao longo da 

vida e reforço da empregabilidade

CONSULTUA - ENSINO E FORMAÇÃO 

PROFISSIONAL LDA

Centros para a Qualificação e 

Ensino Profissional (CQEP)
01/04/2016 01/10/2015 31/12/2016 129 557,64 FSE 110 123,99

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

03 - Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para todas as faixas etárias em contextos 

formais, não formais e informais, atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos 

trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis, inclusive através da orientação profissional e 

da validação das competências adquiridas;

Portugal Norte; -

POCH-03-5470-FSE-000158
Programa Operacional do 

Capital Humano

03 - Aprendizagem, Qualificação ao longo da 

vida e reforço da empregabilidade

MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE 

FAMALICÃO

Centros para a Qualificação e 

Ensino Profissional (CQEP)
01/04/2016 01/10/2015 11/06/2018 191 189,56 FSE 162 511,13

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

03 - Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para todas as faixas etárias em contextos 

formais, não formais e informais, atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos 

trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis, inclusive através da orientação profissional e 

da validação das competências adquiridas;

Portugal Norte; -

POCH-03-5470-FSE-000159
Programa Operacional do 

Capital Humano

03 - Aprendizagem, Qualificação ao longo da 

vida e reforço da empregabilidade

ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO 

INTEGRADO DE POIARES

Centros para a Qualificação e 

Ensino Profissional (CQEP)
14/04/2016 01/12/2015 31/12/2016 38 558,82 FSE 32 775,00

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

03 - Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para todas as faixas etárias em contextos 

formais, não formais e informais, atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos 

trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis, inclusive através da orientação profissional e 

da validação das competências adquiridas;

Portugal Centro; -

POCH-03-5470-FSE-000160
Programa Operacional do 

Capital Humano

03 - Aprendizagem, Qualificação ao longo da 

vida e reforço da empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE 

CELORICO DE BASTO

Centros para a Qualificação e 

Ensino Profissional (CQEP)
01/04/2016 01/09/2015 31/12/2016 67 863,52 FSE 57 683,99

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

03 - Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para todas as faixas etárias em contextos 

formais, não formais e informais, atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos 

trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis, inclusive através da orientação profissional e 

da validação das competências adquiridas;

Portugal Norte; -

POCH-03-5470-FSE-000161
Programa Operacional do 

Capital Humano

03 - Aprendizagem, Qualificação ao longo da 

vida e reforço da empregabilidade

CRPG - CENTRO DE REABILITAÇÃO 

PROFISSIONAL DE GAIA

Centros para a Qualificação e 

Ensino Profissional (CQEP)
01/04/2016 01/10/2015 31/12/2016 69 115,97 FSE 58 748,58

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

03 - Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para todas as faixas etárias em contextos 

formais, não formais e informais, atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos 

trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis, inclusive através da orientação profissional e 

da validação das competências adquiridas;

Portugal Norte; -

POCH-03-5470-FSE-000162
Programa Operacional do 

Capital Humano

03 - Aprendizagem, Qualificação ao longo da 

vida e reforço da empregabilidade

AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS 

DE PINHEIRO

Centros para a Qualificação e 

Ensino Profissional (CQEP)
01/04/2016 01/10/2015 31/12/2016 124 699,23 FSE 105 994,34

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

03 - Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para todas as faixas etárias em contextos 

formais, não formais e informais, atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos 

trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis, inclusive através da orientação profissional e 

da validação das competências adquiridas;

Portugal Norte; -

POCH-03-5470-FSE-000163
Programa Operacional do 

Capital Humano

03 - Aprendizagem, Qualificação ao longo da 

vida e reforço da empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS 

HENRIQUE SOMMER, MACEIRA, LEIIA

Centros para a Qualificação e 

Ensino Profissional (CQEP)
01/04/2016 01/10/2015 31/12/2016 38 558,82 FSE 32 774,99

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

03 - Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para todas as faixas etárias em contextos 

formais, não formais e informais, atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos 

trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis, inclusive através da orientação profissional e 

da validação das competências adquiridas;

Portugal Norte; -

POCH-03-5470-FSE-000164
Programa Operacional do 

Capital Humano

03 - Aprendizagem, Qualificação ao longo da 

vida e reforço da empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS 

FRANCISCO DE HOLANDA

Centros para a Qualificação e 

Ensino Profissional (CQEP)
01/04/2016 01/10/2015 31/12/2016 111 018,49 FSE 94 365,72

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

03 - Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para todas as faixas etárias em contextos 

formais, não formais e informais, atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos 

trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis, inclusive através da orientação profissional e 

da validação das competências adquiridas;

Portugal Norte; -

POCH-03-5470-FSE-000165
Programa Operacional do 

Capital Humano

03 - Aprendizagem, Qualificação ao longo da 

vida e reforço da empregabilidade

ASSOCIAÇÃO TORREJANA DE ENSINO 

PROFISSIONAL

Centros para a Qualificação e 

Ensino Profissional (CQEP)
14/04/2016 01/10/2015 31/12/2016 83 171,08 FSE 70 695,42

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

03 - Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para todas as faixas etárias em contextos 

formais, não formais e informais, atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos 

trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis, inclusive através da orientação profissional e 

da validação das competências adquiridas;

Portugal Centro; -

POCH-03-5470-FSE-000166
Programa Operacional do 

Capital Humano

03 - Aprendizagem, Qualificação ao longo da 

vida e reforço da empregabilidade

SODENFOR - SOCIEDADE DIFUSORA DE 

ENSINO DA FIGUEIRA DA FOZ, 

LIMITADA

Centros para a Qualificação e 

Ensino Profissional (CQEP)
21/04/2016 01/10/2015 31/12/2016 80 078,65 FSE 68 066,85

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

03 - Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para todas as faixas etárias em contextos 

formais, não formais e informais, atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos 

trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis, inclusive através da orientação profissional e 

da validação das competências adquiridas;

Portugal Centro; -

POCH-03-5470-FSE-000167
Programa Operacional do 

Capital Humano

03 - Aprendizagem, Qualificação ao longo da 

vida e reforço da empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE 

CALDAS DE VIZELA, VIZELA

Centros para a Qualificação e 

Ensino Profissional (CQEP)
01/04/2016 01/10/2015 31/12/2016 129 375,00 FSE 109 968,75

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

03 - Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para todas as faixas etárias em contextos 

formais, não formais e informais, atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos 

trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis, inclusive através da orientação profissional e 

da validação das competências adquiridas;

Portugal Norte; -

POCH-03-5470-FSE-000168
Programa Operacional do 

Capital Humano

03 - Aprendizagem, Qualificação ao longo da 

vida e reforço da empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE 

AMARES

Centros para a Qualificação e 

Ensino Profissional (CQEP)
01/04/2016 01/10/2015 31/12/2016 52 440,00 FSE 44 574,00

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

03 - Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para todas as faixas etárias em contextos 

formais, não formais e informais, atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos 

trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis, inclusive através da orientação profissional e 

da validação das competências adquiridas;

Portugal Norte; -

POCH-03-5470-FSE-000169
Programa Operacional do 

Capital Humano

03 - Aprendizagem, Qualificação ao longo da 

vida e reforço da empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS RAFAEL 

BORDALO PINHEIRO

Centros para a Qualificação e 

Ensino Profissional (CQEP)
01/04/2016 01/10/2015 31/12/2016 37 016,48 FSE 31 464,01

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

03 - Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para todas as faixas etárias em contextos 

formais, não formais e informais, atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos 

trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis, inclusive através da orientação profissional e 

da validação das competências adquiridas;

Portugal Centro; -

POCH-03-5470-FSE-000170
Programa Operacional do 

Capital Humano

03 - Aprendizagem, Qualificação ao longo da 

vida e reforço da empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE 

FONTES PEREIRA DE MELO

Centros para a Qualificação e 

Ensino Profissional (CQEP)
01/04/2016 01/10/2015 31/12/2016 38 558,82 FSE 32 774,99

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

03 - Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para todas as faixas etárias em contextos 

formais, não formais e informais, atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos 

trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis, inclusive através da orientação profissional e 

da validação das competências adquiridas;

Portugal Norte; -

POCH-03-5470-FSE-000172
Programa Operacional do 

Capital Humano

03 - Aprendizagem, Qualificação ao longo da 

vida e reforço da empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS LATINO 

COELHO, LAMEGO

Centros para a Qualificação e 

Ensino Profissional (CQEP)
14/04/2016 01/10/2015 31/12/2016 37 016,48 FSE 31 464,00

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

03 - Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para todas as faixas etárias em contextos 

formais, não formais e informais, atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos 

trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis, inclusive através da orientação profissional e 

da validação das competências adquiridas;

Portugal Norte; -

POCH-03-5470-FSE-000173
Programa Operacional do 

Capital Humano

03 - Aprendizagem, Qualificação ao longo da 

vida e reforço da empregabilidade

EMPRESA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E 

CULTURA DE BARCELOS, E.M.

Centros para a Qualificação e 

Ensino Profissional (CQEP)
01/04/2016 01/09/2015 31/12/2016 37 016,48 FSE 31 464,01

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

03 - Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para todas as faixas etárias em contextos 

formais, não formais e informais, atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos 

trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis, inclusive através da orientação profissional e 

da validação das competências adquiridas;

Portugal Norte; -

POCH-03-5470-FSE-000174
Programa Operacional do 

Capital Humano

03 - Aprendizagem, Qualificação ao longo da 

vida e reforço da empregabilidade
AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DA TROFA

Centros para a Qualificação e 

Ensino Profissional (CQEP)
01/04/2016 01/10/2015 31/12/2016 50 897,19 FSE 43 262,61

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

03 - Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para todas as faixas etárias em contextos 

formais, não formais e informais, atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos 

trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis, inclusive através da orientação profissional e 

da validação das competências adquiridas;

Portugal Norte; -

POCH-03-5470-FSE-000175
Programa Operacional do 

Capital Humano

03 - Aprendizagem, Qualificação ao longo da 

vida e reforço da empregabilidade

ISLA - SANTARÉM, EDUCAÇÃO E 

CULTURA, UNIPESSOAL LIMITADA

Centros para a Qualificação e 

Ensino Profissional (CQEP)
01/04/2016 01/10/2015 31/12/2016 110 812,26 FSE 94 190,42

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

03 - Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para todas as faixas etárias em contextos 

formais, não formais e informais, atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos 

trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis, inclusive através da orientação profissional e 

da validação das competências adquiridas;

Portugal Alentejo; -

POCH-03-5470-FSE-000176
Programa Operacional do 

Capital Humano

03 - Aprendizagem, Qualificação ao longo da 

vida e reforço da empregabilidade

INSTITUTO PIAGET, COOPERATIVA 

PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO, 

INTEGRAL E ECOLÓGICO CRL

Centros para a Qualificação e 

Ensino Profissional (CQEP)
14/04/2016 01/10/2015 31/12/2016 67 863,52 FSE 57 683,99

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

03 - Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para todas as faixas etárias em contextos 

formais, não formais e informais, atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos 

trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis, inclusive através da orientação profissional e 

da validação das competências adquiridas;

Portugal Norte; -

POCH-03-5470-FSE-000177
Programa Operacional do 

Capital Humano

03 - Aprendizagem, Qualificação ao longo da 

vida e reforço da empregabilidade

ESCOLA SECUNDÁRIA JOÃO 

GONÇALVES ZARCO, MATOSINHOS

Centros para a Qualificação e 

Ensino Profissional (CQEP)
01/04/2016 01/10/2015 31/12/2016 53 982,36 FSE 45 885,00

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

03 - Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para todas as faixas etárias em contextos 

formais, não formais e informais, atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos 

trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis, inclusive através da orientação profissional e 

da validação das competências adquiridas;

Portugal Norte; -

POCH-03-5470-FSE-000178
Programa Operacional do 

Capital Humano

03 - Aprendizagem, Qualificação ao longo da 

vida e reforço da empregabilidade

PRO SENA - EMPRESA PROMOTORA DE 

SERVIÇOS DE ENSINO S.A.

Centros para a Qualificação e 

Ensino Profissional (CQEP)
01/04/2016 01/10/2015 31/12/2016 61 694,12 FSE 52 440,01

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

03 - Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para todas as faixas etárias em contextos 

formais, não formais e informais, atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos 

trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis, inclusive através da orientação profissional e 

da validação das competências adquiridas;

Portugal Centro; -

POCH-03-5470-FSE-000179
Programa Operacional do 

Capital Humano

03 - Aprendizagem, Qualificação ao longo da 

vida e reforço da empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE 

LOUSADA

Centros para a Qualificação e 

Ensino Profissional (CQEP)
01/04/2016 01/10/2015 31/12/2016 69 270,60 FSE 58 880,01

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

03 - Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para todas as faixas etárias em contextos 

formais, não formais e informais, atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos 

trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis, inclusive através da orientação profissional e 

da validação das competências adquiridas;

Portugal Norte; -
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POCH-03-5470-FSE-000180
Programa Operacional do 

Capital Humano

03 - Aprendizagem, Qualificação ao longo da 

vida e reforço da empregabilidade

ESCOLA SECUNDÁRIA COM 3º CICLO DO 

ENSINO BÁSICO DE AMARANTE

Centros para a Qualificação e 

Ensino Profissional (CQEP)
01/04/2016 01/10/2015 31/12/2016 92 000,00 FSE 78 200,00

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

03 - Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para todas as faixas etárias em contextos 

formais, não formais e informais, atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos 

trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis, inclusive através da orientação profissional e 

da validação das competências adquiridas;

Portugal Norte; -

POCH-03-5470-FSE-000181
Programa Operacional do 

Capital Humano

03 - Aprendizagem, Qualificação ao longo da 

vida e reforço da empregabilidade

ESCOLA SECUNDÁRIA DR.AUGUSTO 

CÉSAR DA SILVA FERREIRA, RIO MAIOR

Centros para a Qualificação e 

Ensino Profissional (CQEP)
01/04/2016 01/10/2015 31/12/2016 67 863,52 FSE 57 683,99

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

03 - Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para todas as faixas etárias em contextos 

formais, não formais e informais, atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos 

trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis, inclusive através da orientação profissional e 

da validação das competências adquiridas;

Portugal Alentejo; -

POCH-03-5470-FSE-000182
Programa Operacional do 

Capital Humano

03 - Aprendizagem, Qualificação ao longo da 

vida e reforço da empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS JOSÉ 

SILVESTRE RIBEIRO, IDANHA-A-NOVA

Centros para a Qualificação e 

Ensino Profissional (CQEP)
01/04/2016 01/09/2015 31/12/2016 114 095,46 FSE 96 981,14

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

03 - Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para todas as faixas etárias em contextos 

formais, não formais e informais, atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos 

trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis, inclusive através da orientação profissional e 

da validação das competências adquiridas;

Portugal Centro; -

POCH-03-5470-FSE-000183
Programa Operacional do 

Capital Humano

03 - Aprendizagem, Qualificação ao longo da 

vida e reforço da empregabilidade

CENTRO DE FORMAÇÃO ASSISTENCIA E 

DESENVOLVIMENTO

Centros para a Qualificação e 

Ensino Profissional (CQEP)
01/04/2016 01/10/2015 31/12/2016 67 814,94 FSE 57 642,70

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

03 - Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para todas as faixas etárias em contextos 

formais, não formais e informais, atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos 

trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis, inclusive através da orientação profissional e 

da validação das competências adquiridas;

Portugal Centro; -

POCH-03-5470-FSE-000184
Programa Operacional do 

Capital Humano

03 - Aprendizagem, Qualificação ao longo da 

vida e reforço da empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS GENERAL 

SERPA PINTO, CINFÃES

Centros para a Qualificação e 

Ensino Profissional (CQEP)
01/04/2016 01/10/2015 31/12/2016 75 440,00 FSE 64 124,00

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

03 - Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para todas as faixas etárias em contextos 

formais, não formais e informais, atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos 

trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis, inclusive através da orientação profissional e 

da validação das competências adquiridas;

Portugal Norte; -

POCH-03-5470-FSE-000185
Programa Operacional do 

Capital Humano

03 - Aprendizagem, Qualificação ao longo da 

vida e reforço da empregabilidade

CENTRO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL 

DA INDUSTRIA DE FUNDIÇÃO

Centros para a Qualificação e 

Ensino Profissional (CQEP)
01/04/2016 01/10/2015 31/12/2016 67 681,30 FSE 57 529,10

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

03 - Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para todas as faixas etárias em contextos 

formais, não formais e informais, atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos 

trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis, inclusive através da orientação profissional e 

da validação das competências adquiridas;

Portugal Norte; -

POCH-03-5470-FSE-000186
Programa Operacional do 

Capital Humano

03 - Aprendizagem, Qualificação ao longo da 

vida e reforço da empregabilidade

COLÉGIO DR. LUÍS PEREIRA DA COSTA 

S.A.

Centros para a Qualificação e 

Ensino Profissional (CQEP)
14/04/2016 01/10/2015 31/12/2016 67 724,37 FSE 57 565,72

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

03 - Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para todas as faixas etárias em contextos 

formais, não formais e informais, atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos 

trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis, inclusive através da orientação profissional e 

da validação das competências adquiridas;

Portugal Centro; -

POCH-03-5470-FSE-000187
Programa Operacional do 

Capital Humano

03 - Aprendizagem, Qualificação ao longo da 

vida e reforço da empregabilidade

ASSOCIAÇÃO PARA A ESCOLA 

PROFISSIONAL DE ARTES DA BEIRA 

INTERIOR

Centros para a Qualificação e 

Ensino Profissional (CQEP)
14/04/2016 01/10/2015 31/12/2016 73 893,78 FSE 62 809,71

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

03 - Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para todas as faixas etárias em contextos 

formais, não formais e informais, atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos 

trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis, inclusive através da orientação profissional e 

da validação das competências adquiridas;

Portugal Centro; -

POCH-03-5470-FSE-000188
Programa Operacional do 

Capital Humano

03 - Aprendizagem, Qualificação ao longo da 

vida e reforço da empregabilidade

ADEMINHO - ASSOCIAÇÃO PARA O 

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO 

PROFISSIONAL DO ALTO MINHO 

INTERIOR

Centros para a Qualificação e 

Ensino Profissional (CQEP)
01/04/2016 01/09/2015 31/12/2016 105 304,75 FSE 89 509,04

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

03 - Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para todas as faixas etárias em contextos 

formais, não formais e informais, atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos 

trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis, inclusive através da orientação profissional e 

da validação das competências adquiridas;

Portugal Norte; -

POCH-03-5470-FSE-000189
Programa Operacional do 

Capital Humano

03 - Aprendizagem, Qualificação ao longo da 

vida e reforço da empregabilidade

EPRALIMA - ESCOLA PROFISSIONAL DO 

ALTO LIMA - COOPERATIVA DE 

INTERESSE PÚBLICO E 

RESPONSABILIDADE, LIMITADA

Centros para a Qualificação e 

Ensino Profissional (CQEP)
01/04/2016 01/10/2015 31/12/2016 129 557,07 FSE 110 123,51

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

03 - Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para todas as faixas etárias em contextos 

formais, não formais e informais, atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos 

trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis, inclusive através da orientação profissional e 

da validação das competências adquiridas;

Portugal Norte; -

POCH-03-5470-FSE-000190
Programa Operacional do 

Capital Humano

03 - Aprendizagem, Qualificação ao longo da 

vida e reforço da empregabilidade

INSTITUTO DO EMPREGO E FORMAÇÃO 

PROFISSIONAL, I.P.

Centros para a Qualificação e 

Ensino Profissional (CQEP)
01/04/2016 01/10/2015 31/12/2016 129 557,64 FSE 110 123,99

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

03 - Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para todas as faixas etárias em contextos 

formais, não formais e informais, atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos 

trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis, inclusive através da orientação profissional e 

da validação das competências adquiridas;

Portugal Norte; -

POCH-03-5470-FSE-000191
Programa Operacional do 

Capital Humano

03 - Aprendizagem, Qualificação ao longo da 

vida e reforço da empregabilidade

ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO 

RURAL, MÚTUA DE SEGUROS E MULTI-

SERVIÇOS - MÚTUA DE BASTO/NORTE

Centros para a Qualificação e 

Ensino Profissional (CQEP)
01/04/2016 02/11/2015 31/12/2016 115 594,34 FSE 98 255,19

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

03 - Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para todas as faixas etárias em contextos 

formais, não formais e informais, atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos 

trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis, inclusive através da orientação profissional e 

da validação das competências adquiridas;

Portugal Norte; -

POCH-03-5470-FSE-000193
Programa Operacional do 

Capital Humano

03 - Aprendizagem, Qualificação ao longo da 

vida e reforço da empregabilidade

EPAMG - SOCIEDADE DE ENSINO 

PROFISSIONAL LDA

Centros para a Qualificação e 

Ensino Profissional (CQEP)
21/04/2016 01/09/2015 31/12/2016 67 724,37 FSE 57 565,72

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

03 - Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para todas as faixas etárias em contextos 

formais, não formais e informais, atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos 

trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis, inclusive através da orientação profissional e 

da validação das competências adquiridas;

Portugal Centro; -

POCH-03-5470-FSE-000194
Programa Operacional do 

Capital Humano

03 - Aprendizagem, Qualificação ao longo da 

vida e reforço da empregabilidade

CENTRO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL 

DAS PESCAS E DO MAR (FOR-MAR)

Centros para a Qualificação e 

Ensino Profissional (CQEP)
01/04/2016 01/07/2015 31/12/2016 50 126,48 FSE 42 607,51

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

03 - Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para todas as faixas etárias em contextos 

formais, não formais e informais, atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos 

trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis, inclusive através da orientação profissional e 

da validação das competências adquiridas;

Portugal Norte; -

POCH-03-5470-FSE-000196
Programa Operacional do 

Capital Humano

03 - Aprendizagem, Qualificação ao longo da 

vida e reforço da empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE 

OLIVEIRA DO HOSPITAL

Centros para a Qualificação e 

Ensino Profissional (CQEP)
05/04/2016 01/10/2015 31/12/2016 37 016,48 FSE 31 464,01

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

03 - Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para todas as faixas etárias em contextos 

formais, não formais e informais, atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos 

trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis, inclusive através da orientação profissional e 

da validação das competências adquiridas;

Portugal Centro; -

POCH-03-5470-FSE-000198
Programa Operacional do 

Capital Humano

03 - Aprendizagem, Qualificação ao longo da 

vida e reforço da empregabilidade

INSTITUTO VAZ SERRA,SOCIEDADE DE 

ENSINO,CULTURA E RECREIO S.A.

Centros para a Qualificação e 

Ensino Profissional (CQEP)
21/04/2016 01/09/2015 31/12/2016 68 497,48 FSE 58 222,85

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

03 - Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para todas as faixas etárias em contextos 

formais, não formais e informais, atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos 

trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis, inclusive através da orientação profissional e 

da validação das competências adquiridas;

Portugal Centro; -

POCH-03-5470-FSE-000199
Programa Operacional do 

Capital Humano

03 - Aprendizagem, Qualificação ao longo da 

vida e reforço da empregabilidade

ETPR - ESCOLA TÉCNICA E 

PROFISSIONAL DO RIBATEJO, S.A.

Centros para a Qualificação e 

Ensino Profissional (CQEP)
14/04/2016 01/10/2015 31/12/2016 75 440,00 FSE 64 124,00

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

03 - Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para todas as faixas etárias em contextos 

formais, não formais e informais, atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos 

trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis, inclusive através da orientação profissional e 

da validação das competências adquiridas;

Portugal Alentejo; -

POCH-03-5470-FSE-000200
Programa Operacional do 

Capital Humano

03 - Aprendizagem, Qualificação ao longo da 

vida e reforço da empregabilidade

INSTITUTO DO EMPREGO E FORMAÇÃO 

PROFISSIONAL, I.P.

Centros para a Qualificação e 

Ensino Profissional (CQEP)
01/04/2016 01/10/2015 31/12/2016 85 181,17 FSE 72 404,00

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

03 - Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para todas as faixas etárias em contextos 

formais, não formais e informais, atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos 

trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis, inclusive através da orientação profissional e 

da validação das competências adquiridas;

Portugal Norte; -

POCH-03-5470-FSE-000201
Programa Operacional do 

Capital Humano

03 - Aprendizagem, Qualificação ao longo da 

vida e reforço da empregabilidade

ESCOLA SECUNDARIA DE HENRIQUE 

MEDINA

Centros para a Qualificação e 

Ensino Profissional (CQEP)
01/04/2016 01/10/2015 31/12/2016 60 151,76 FSE 51 129,00

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

03 - Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para todas as faixas etárias em contextos 

formais, não formais e informais, atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos 

trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis, inclusive através da orientação profissional e 

da validação das competências adquiridas;

Portugal Norte; -

POCH-03-5470-FSE-000202
Programa Operacional do 

Capital Humano

03 - Aprendizagem, Qualificação ao longo da 

vida e reforço da empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DANIEL 

FARIA, BALTAR, PAREDES

Centros para a Qualificação e 

Ensino Profissional (CQEP)
01/04/2016 01/10/2015 31/12/2016 61 694,12 FSE 52 440,00

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

03 - Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para todas as faixas etárias em contextos 

formais, não formais e informais, atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos 

trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis, inclusive através da orientação profissional e 

da validação das competências adquiridas;

Portugal Norte; -

POCH-03-5470-FSE-000203
Programa Operacional do 

Capital Humano

03 - Aprendizagem, Qualificação ao longo da 

vida e reforço da empregabilidade

INSTITUTO DO EMPREGO E FORMAÇÃO 

PROFISSIONAL, I.P.

Centros para a Qualificação e 

Ensino Profissional (CQEP)
01/04/2016 01/10/2015 31/12/2016 73 893,78 FSE 62 809,71

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

03 - Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para todas as faixas etárias em contextos 

formais, não formais e informais, atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos 

trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis, inclusive através da orientação profissional e 

da validação das competências adquiridas;

Portugal Centro; -

POCH-03-5470-FSE-000204
Programa Operacional do 

Capital Humano

03 - Aprendizagem, Qualificação ao longo da 

vida e reforço da empregabilidade

ESCOLA DAS VIRTUDES - COOPERATIVA 

DE ENSINO POLIVALENTE E ARTÍSTICO 

CRL

Centros para a Qualificação e 

Ensino Profissional (CQEP)
01/04/2016 01/10/2015 31/12/2016 129 557,64 FSE 110 123,99

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

03 - Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para todas as faixas etárias em contextos 

formais, não formais e informais, atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos 

trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis, inclusive através da orientação profissional e 

da validação das competências adquiridas;

Portugal Norte; -
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POCH-03-5470-FSE-000205
Programa Operacional do 

Capital Humano

03 - Aprendizagem, Qualificação ao longo da 

vida e reforço da empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE SEVER 

DO VOUGA

Centros para a Qualificação e 

Ensino Profissional (CQEP)
01/04/2016 01/10/2015 31/12/2016 49 355,30 FSE 41 952,01

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

03 - Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para todas as faixas etárias em contextos 

formais, não formais e informais, atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos 

trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis, inclusive através da orientação profissional e 

da validação das competências adquiridas;

Portugal Centro; -

POCH-03-5470-FSE-000206
Programa Operacional do 

Capital Humano

03 - Aprendizagem, Qualificação ao longo da 

vida e reforço da empregabilidade

ESCOLA SECUNDÁRIA DE ROCHA 

PEIXOTO

Centros para a Qualificação e 

Ensino Profissional (CQEP)
05/04/2016 01/10/2015 31/12/2016 61 694,12 FSE 52 440,00

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

03 - Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para todas as faixas etárias em contextos 

formais, não formais e informais, atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos 

trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis, inclusive através da orientação profissional e 

da validação das competências adquiridas;

Portugal Norte; -

POCH-03-5470-FSE-000207
Programa Operacional do 

Capital Humano

03 - Aprendizagem, Qualificação ao longo da 

vida e reforço da empregabilidade

INSTITUTO DO EMPREGO E FORMAÇÃO 

PROFISSIONAL, I.P.

Centros para a Qualificação e 

Ensino Profissional (CQEP)
01/04/2016 01/10/2015 31/12/2016 105 745,88 FSE 89 884,00

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

03 - Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para todas as faixas etárias em contextos 

formais, não formais e informais, atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos 

trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis, inclusive através da orientação profissional e 

da validação das competências adquiridas;

Portugal Norte; -

POCH-03-5470-FSE-000208
Programa Operacional do 

Capital Humano

03 - Aprendizagem, Qualificação ao longo da 

vida e reforço da empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE 

ARRAIOLOS

Centros para a Qualificação e 

Ensino Profissional (CQEP)
08/04/2016 01/10/2015 19/10/2017 37 016,48 FSE 31 464,01

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

03 - Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para todas as faixas etárias em contextos 

formais, não formais e informais, atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos 

trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis, inclusive através da orientação profissional e 

da validação das competências adquiridas;

Portugal Alentejo; -

POCH-03-5470-FSE-000209
Programa Operacional do 

Capital Humano

03 - Aprendizagem, Qualificação ao longo da 

vida e reforço da empregabilidade

INSTITUTO DO EMPREGO E FORMAÇÃO 

PROFISSIONAL, I.P.

Centros para a Qualificação e 

Ensino Profissional (CQEP)
01/04/2016 01/10/2015 31/12/2016 75 440,00 FSE 64 124,00

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

03 - Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para todas as faixas etárias em contextos 

formais, não formais e informais, atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos 

trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis, inclusive através da orientação profissional e 

da validação das competências adquiridas;

Portugal Centro; -

POCH-03-5470-FSE-000210
Programa Operacional do 

Capital Humano

03 - Aprendizagem, Qualificação ao longo da 

vida e reforço da empregabilidade

INSTITUTO DO EMPREGO E FORMAÇÃO 

PROFISSIONAL, I.P.

Centros para a Qualificação e 

Ensino Profissional (CQEP)
01/04/2016 01/10/2015 31/12/2016 75 440,00 FSE 64 124,00

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

03 - Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para todas as faixas etárias em contextos 

formais, não formais e informais, atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos 

trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis, inclusive através da orientação profissional e 

da validação das competências adquiridas;

Portugal Centro; -

POCH-03-5470-FSE-000211
Programa Operacional do 

Capital Humano

03 - Aprendizagem, Qualificação ao longo da 

vida e reforço da empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS Nº 3 DE 

ELVAS

Centros para a Qualificação e 

Ensino Profissional (CQEP)
05/04/2016 01/10/2015 31/12/2016 30 847,06 FSE 26 220,00

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

03 - Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para todas as faixas etárias em contextos 

formais, não formais e informais, atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos 

trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis, inclusive através da orientação profissional e 

da validação das competências adquiridas;

Portugal Alentejo; -

POCH-03-5470-FSE-000212
Programa Operacional do 

Capital Humano

03 - Aprendizagem, Qualificação ao longo da 

vida e reforço da empregabilidade

INSTITUTO DO EMPREGO E FORMAÇÃO 

PROFISSIONAL, I.P.

Centros para a Qualificação e 

Ensino Profissional (CQEP)
01/04/2016 01/10/2015 31/12/2016 75 440,00 FSE 64 124,00

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

03 - Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para todas as faixas etárias em contextos 

formais, não formais e informais, atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos 

trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis, inclusive através da orientação profissional e 

da validação das competências adquiridas;

Portugal Centro; -

POCH-03-5470-FSE-000213
Programa Operacional do 

Capital Humano

03 - Aprendizagem, Qualificação ao longo da 

vida e reforço da empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS Nº 2 DE 

BEJA

Centros para a Qualificação e 

Ensino Profissional (CQEP)
01/04/2016 01/10/2015 31/12/2016 67 863,52 FSE 57 684,00

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

03 - Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para todas as faixas etárias em contextos 

formais, não formais e informais, atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos 

trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis, inclusive através da orientação profissional e 

da validação das competências adquiridas;

Portugal Alentejo; -

POCH-03-5470-FSE-000214
Programa Operacional do 

Capital Humano

03 - Aprendizagem, Qualificação ao longo da 

vida e reforço da empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE 

POMBAL

Centros para a Qualificação e 

Ensino Profissional (CQEP)
01/04/2016 01/10/2015 31/12/2016 32 389,42 FSE 27 531,01

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

03 - Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para todas as faixas etárias em contextos 

formais, não formais e informais, atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos 

trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis, inclusive através da orientação profissional e 

da validação das competências adquiridas;

Portugal Centro; -

POCH-03-5470-FSE-000215
Programa Operacional do 

Capital Humano

03 - Aprendizagem, Qualificação ao longo da 

vida e reforço da empregabilidade

INSTITUTO DO EMPREGO E FORMAÇÃO 

PROFISSIONAL, I.P.

Centros para a Qualificação e 

Ensino Profissional (CQEP)
01/04/2016 01/10/2015 31/12/2016 75 440,00 FSE 64 124,00

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

03 - Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para todas as faixas etárias em contextos 

formais, não formais e informais, atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos 

trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis, inclusive através da orientação profissional e 

da validação das competências adquiridas;

Portugal Centro; -

POCH-03-5470-FSE-000216
Programa Operacional do 

Capital Humano

03 - Aprendizagem, Qualificação ao longo da 

vida e reforço da empregabilidade

INSTITUTO DO EMPREGO E FORMAÇÃO 

PROFISSIONAL, I.P.

Centros para a Qualificação e 

Ensino Profissional (CQEP)
01/04/2016 01/10/2015 31/12/2016 107 910,58 FSE 91 723,99

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

03 - Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para todas as faixas etárias em contextos 

formais, não formais e informais, atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos 

trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis, inclusive através da orientação profissional e 

da validação das competências adquiridas;

Portugal Alentejo; -

POCH-03-5470-FSE-000217
Programa Operacional do 

Capital Humano

03 - Aprendizagem, Qualificação ao longo da 

vida e reforço da empregabilidade

INSTITUTO DO EMPREGO E FORMAÇÃO 

PROFISSIONAL, I.P.

Centros para a Qualificação e 

Ensino Profissional (CQEP)
01/04/2016 01/10/2015 31/12/2016 60 151,76 FSE 51 129,00

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

03 - Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para todas as faixas etárias em contextos 

formais, não formais e informais, atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos 

trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis, inclusive através da orientação profissional e 

da validação das competências adquiridas;

Portugal Centro; -

POCH-03-5470-FSE-000218
Programa Operacional do 

Capital Humano

03 - Aprendizagem, Qualificação ao longo da 

vida e reforço da empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DO 

FUNDÃO

Centros para a Qualificação e 

Ensino Profissional (CQEP)
01/04/2016 01/01/2016 17/11/2017 37 170,71 FSE 31 595,10

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

03 - Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para todas as faixas etárias em contextos 

formais, não formais e informais, atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos 

trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis, inclusive através da orientação profissional e 

da validação das competências adquiridas;

Portugal Centro; -

POCH-03-5470-FSE-000219
Programa Operacional do 

Capital Humano

03 - Aprendizagem, Qualificação ao longo da 

vida e reforço da empregabilidade

INSTITUTO DO EMPREGO E FORMAÇÃO 

PROFISSIONAL, I.P.

Centros para a Qualificação e 

Ensino Profissional (CQEP)
01/04/2016 01/10/2015 31/12/2016 40 409,65 FSE 34 348,20

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

03 - Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para todas as faixas etárias em contextos 

formais, não formais e informais, atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos 

trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis, inclusive através da orientação profissional e 

da validação das competências adquiridas;

Portugal Norte; -

POCH-03-5470-FSE-000220
Programa Operacional do 

Capital Humano

03 - Aprendizagem, Qualificação ao longo da 

vida e reforço da empregabilidade

ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL DE PONTE 

DE LIMA

Centros para a Qualificação e 

Ensino Profissional (CQEP)
01/04/2016 01/09/2015 31/12/2016 113 362,94 FSE 96 358,50

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

03 - Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para todas as faixas etárias em contextos 

formais, não formais e informais, atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos 

trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis, inclusive através da orientação profissional e 

da validação das competências adquiridas;

Portugal Norte; -

POCH-03-5470-FSE-000221
Programa Operacional do 

Capital Humano

03 - Aprendizagem, Qualificação ao longo da 

vida e reforço da empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE 

ALCANENA

Centros para a Qualificação e 

Ensino Profissional (CQEP)
01/04/2016 01/10/2015 31/12/2016 38 558,83 FSE 32 775,01

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

03 - Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para todas as faixas etárias em contextos 

formais, não formais e informais, atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos 

trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis, inclusive através da orientação profissional e 

da validação das competências adquiridas;

Portugal Centro; -

POCH-03-5470-FSE-000222
Programa Operacional do 

Capital Humano

03 - Aprendizagem, Qualificação ao longo da 

vida e reforço da empregabilidade

INSTITUTO DO EMPREGO E FORMAÇÃO 

PROFISSIONAL, I.P.

Centros para a Qualificação e 

Ensino Profissional (CQEP)
01/04/2016 01/10/2015 31/12/2016 191 251,76 FSE 162 564,00

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

03 - Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para todas as faixas etárias em contextos 

formais, não formais e informais, atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos 

trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis, inclusive através da orientação profissional e 

da validação das competências adquiridas;

Portugal Norte; -

POCH-03-5470-FSE-000224
Programa Operacional do 

Capital Humano

03 - Aprendizagem, Qualificação ao longo da 

vida e reforço da empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE 

CARVALHOS, VILA NOVA DE GAIA

Centros para a Qualificação e 

Ensino Profissional (CQEP)
01/04/2016 01/10/2015 31/12/2016 30 847,06 FSE 26 220,00

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

03 - Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para todas as faixas etárias em contextos 

formais, não formais e informais, atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos 

trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis, inclusive através da orientação profissional e 

da validação das competências adquiridas;

Portugal Norte; -

POCH-03-5470-FSE-000225
Programa Operacional do 

Capital Humano

03 - Aprendizagem, Qualificação ao longo da 

vida e reforço da empregabilidade
AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DA SERTÃ

Centros para a Qualificação e 

Ensino Profissional (CQEP)
01/04/2016 01/10/2015 31/12/2016 30 847,06 FSE 26 220,00

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

03 - Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para todas as faixas etárias em contextos 

formais, não formais e informais, atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos 

trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis, inclusive através da orientação profissional e 

da validação das competências adquiridas;

Portugal Centro; -

POCH-03-5470-FSE-000226
Programa Operacional do 

Capital Humano

03 - Aprendizagem, Qualificação ao longo da 

vida e reforço da empregabilidade

ESCOLA SECUNDARIA DE CAMPOS 

MELO

Centros para a Qualificação e 

Ensino Profissional (CQEP)
01/04/2016 01/10/2015 31/12/2016 86 940,00 FSE 73 899,00

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

03 - Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para todas as faixas etárias em contextos 

formais, não formais e informais, atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos 

trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis, inclusive através da orientação profissional e 

da validação das competências adquiridas;

Portugal Centro; -

POCH-03-5470-FSE-000227
Programa Operacional do 

Capital Humano

03 - Aprendizagem, Qualificação ao longo da 

vida e reforço da empregabilidade

INSTITUTO DO EMPREGO E FORMAÇÃO 

PROFISSIONAL, I.P.

Centros para a Qualificação e 

Ensino Profissional (CQEP)
01/04/2016 01/10/2015 31/12/2016 52 440,00 FSE 44 574,00

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

03 - Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para todas as faixas etárias em contextos 

formais, não formais e informais, atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos 

trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis, inclusive através da orientação profissional e 

da validação das competências adquiridas;

Portugal Centro; -
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POCH-03-5470-FSE-000228
Programa Operacional do 

Capital Humano

03 - Aprendizagem, Qualificação ao longo da 

vida e reforço da empregabilidade

INSTITUTO DO EMPREGO E FORMAÇÃO 

PROFISSIONAL, I.P.

Centros para a Qualificação e 

Ensino Profissional (CQEP)
01/04/2016 01/10/2015 31/12/2016 75 440,00 FSE 64 124,00

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

03 - Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para todas as faixas etárias em contextos 

formais, não formais e informais, atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos 

trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis, inclusive através da orientação profissional e 

da validação das competências adquiridas;

Portugal Alentejo; -

POCH-03-5470-FSE-000229
Programa Operacional do 

Capital Humano

03 - Aprendizagem, Qualificação ao longo da 

vida e reforço da empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS JOSÉ 

ESTEVÃO

Centros para a Qualificação e 

Ensino Profissional (CQEP)
01/04/2016 01/09/2015 31/12/2016 46 270,58 FSE 39 330,00

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

03 - Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para todas as faixas etárias em contextos 

formais, não formais e informais, atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos 

trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis, inclusive através da orientação profissional e 

da validação das competências adquiridas;

Portugal Centro; -

POCH-03-5470-FSE-000230
Programa Operacional do 

Capital Humano

03 - Aprendizagem, Qualificação ao longo da 

vida e reforço da empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE 

CASTRO DAIRE

Centros para a Qualificação e 

Ensino Profissional (CQEP)
01/04/2016 03/09/2015 31/12/2016 83 171,08 FSE 70 695,42

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

03 - Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para todas as faixas etárias em contextos 

formais, não formais e informais, atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos 

trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis, inclusive através da orientação profissional e 

da validação das competências adquiridas;

Portugal Centro; -

POCH-03-5470-FSE-000232
Programa Operacional do 

Capital Humano

03 - Aprendizagem, Qualificação ao longo da 

vida e reforço da empregabilidade

INSTITUTO DO EMPREGO E FORMAÇÃO 

PROFISSIONAL, I.P.

Centros para a Qualificação e 

Ensino Profissional (CQEP)
01/04/2016 01/10/2015 31/12/2016 75 440,00 FSE 64 124,00

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

03 - Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para todas as faixas etárias em contextos 

formais, não formais e informais, atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos 

trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis, inclusive através da orientação profissional e 

da validação das competências adquiridas;

Portugal Centro; -

POCH-03-5470-FSE-000233
Programa Operacional do 

Capital Humano

03 - Aprendizagem, Qualificação ao longo da 

vida e reforço da empregabilidade

INSTITUTO DO EMPREGO E FORMAÇÃO 

PROFISSIONAL, I.P.

Centros para a Qualificação e 

Ensino Profissional (CQEP)
01/04/2016 01/10/2015 31/12/2016 73 893,78 FSE 62 809,72

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

03 - Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para todas as faixas etárias em contextos 

formais, não formais e informais, atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos 

trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis, inclusive através da orientação profissional e 

da validação das competências adquiridas;

Portugal Alentejo; -

POCH-03-5470-FSE-000234
Programa Operacional do 

Capital Humano

03 - Aprendizagem, Qualificação ao longo da 

vida e reforço da empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DA 

BATALHA

Centros para a Qualificação e 

Ensino Profissional (CQEP)
01/04/2016 01/10/2015 31/12/2016 58 609,40 FSE 49 817,99

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

03 - Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para todas as faixas etárias em contextos 

formais, não formais e informais, atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos 

trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis, inclusive através da orientação profissional e 

da validação das competências adquiridas;

Portugal Centro; -

POCH-03-5470-FSE-000235
Programa Operacional do 

Capital Humano

03 - Aprendizagem, Qualificação ao longo da 

vida e reforço da empregabilidade

INSTITUTO DO EMPREGO E FORMAÇÃO 

PROFISSIONAL, I.P.

Centros para a Qualificação e 

Ensino Profissional (CQEP)
01/04/2016 01/10/2015 31/12/2016 98 633,27 FSE 83 838,28

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

03 - Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para todas as faixas etárias em contextos 

formais, não formais e informais, atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos 

trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis, inclusive através da orientação profissional e 

da validação das competências adquiridas;

Portugal Centro; -

POCH-03-5470-FSE-000236
Programa Operacional do 

Capital Humano

03 - Aprendizagem, Qualificação ao longo da 

vida e reforço da empregabilidade

COOPTÉCNICA - GUSTAVE EIFFEL, 

COOPERATIVA DE ENSINO E 

FORMAÇÃO TÉCNICO PROFISSIONAL 

CRL

Centros para a Qualificação e 

Ensino Profissional (CQEP)
01/04/2016 01/10/2015 31/12/2016 52 440,00 FSE 44 574,00

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

03 - Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para todas as faixas etárias em contextos 

formais, não formais e informais, atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos 

trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis, inclusive através da orientação profissional e 

da validação das competências adquiridas;

Portugal Centro; -

POCH-03-5470-FSE-000237
Programa Operacional do 

Capital Humano

03 - Aprendizagem, Qualificação ao longo da 

vida e reforço da empregabilidade

POMBAL PROF - SOCIEDADE DE 

EDUCAÇÃO E ENSINO PROFISSIONAL, 

S.A.

Centros para a Qualificação e 

Ensino Profissional (CQEP)
01/04/2016 03/09/2015 31/12/2016 123 388,24 FSE 104 880,01

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

03 - Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para todas as faixas etárias em contextos 

formais, não formais e informais, atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos 

trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis, inclusive através da orientação profissional e 

da validação das competências adquiridas;

Portugal Centro; -

POCH-03-5470-FSE-000238
Programa Operacional do 

Capital Humano

03 - Aprendizagem, Qualificação ao longo da 

vida e reforço da empregabilidade

INSTITUTO DO EMPREGO E FORMAÇÃO 

PROFISSIONAL, I.P.

Centros para a Qualificação e 

Ensino Profissional (CQEP)
01/04/2016 01/10/2015 31/12/2016 75 440,00 FSE 64 124,00

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

03 - Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para todas as faixas etárias em contextos 

formais, não formais e informais, atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos 

trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis, inclusive através da orientação profissional e 

da validação das competências adquiridas;

Portugal Alentejo; -

POCH-03-5470-FSE-000239
Programa Operacional do 

Capital Humano

03 - Aprendizagem, Qualificação ao longo da 

vida e reforço da empregabilidade

CENTRO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL 

DA INDUSTRIA DE OURIVESARIA E 

RELOJOARIA (CINDOR)

Centros para a Qualificação e 

Ensino Profissional (CQEP)
14/04/2016 01/10/2015 31/12/2016 138 695,80 FSE 117 891,43

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

03 - Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para todas as faixas etárias em contextos 

formais, não formais e informais, atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos 

trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis, inclusive através da orientação profissional e 

da validação das competências adquiridas;

Portugal Norte; -

POCH-03-5470-FSE-000240
Programa Operacional do 

Capital Humano

03 - Aprendizagem, Qualificação ao longo da 

vida e reforço da empregabilidade

ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL DA REGIÃO 

DE VISEU

Centros para a Qualificação e 

Ensino Profissional (CQEP)
01/04/2016 01/10/2015 03/12/2016 52 440,00 FSE 44 574,00

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

03 - Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para todas as faixas etárias em contextos 

formais, não formais e informais, atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos 

trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis, inclusive através da orientação profissional e 

da validação das competências adquiridas;

Portugal Centro; -

POCH-03-5470-FSE-000241
Programa Operacional do 

Capital Humano

03 - Aprendizagem, Qualificação ao longo da 

vida e reforço da empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE 

VALBOM

Centros para a Qualificação e 

Ensino Profissional (CQEP)
01/04/2016 01/09/2015 31/12/2016 44 728,24 FSE 38 019,00

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

03 - Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para todas as faixas etárias em contextos 

formais, não formais e informais, atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos 

trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis, inclusive através da orientação profissional e 

da validação das competências adquiridas;

Portugal Norte; -

POCH-03-5470-FSE-000242
Programa Operacional do 

Capital Humano

03 - Aprendizagem, Qualificação ao longo da 

vida e reforço da empregabilidade

CERCINA - COOPERATIVA DE ENSINO, 

REABILITAÇÃO, CAPACITAÇÃO E 

INCLUSÃO DA NAZARÉ, CRL

Centros para a Qualificação e 

Ensino Profissional (CQEP)
08/04/2016 01/10/2015 31/12/2016 129 557,64 FSE 110 124,00

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

03 - Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para todas as faixas etárias em contextos 

formais, não formais e informais, atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos 

trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis, inclusive através da orientação profissional e 

da validação das competências adquiridas;

Portugal Centro; -

POCH-03-5470-FSE-000243
Programa Operacional do 

Capital Humano

03 - Aprendizagem, Qualificação ao longo da 

vida e reforço da empregabilidade

INSTITUTO DO EMPREGO E FORMAÇÃO 

PROFISSIONAL, I.P.

Centros para a Qualificação e 

Ensino Profissional (CQEP)
01/04/2016 01/10/2015 31/12/2016 70 801,34 FSE 60 181,14

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

03 - Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para todas as faixas etárias em contextos 

formais, não formais e informais, atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos 

trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis, inclusive através da orientação profissional e 

da validação das competências adquiridas;

Portugal Alentejo; -

POCH-03-5470-FSE-000244
Programa Operacional do 

Capital Humano

03 - Aprendizagem, Qualificação ao longo da 

vida e reforço da empregabilidade

INSTITUTO DO EMPREGO E FORMAÇÃO 

PROFISSIONAL, I.P.

Centros para a Qualificação e 

Ensino Profissional (CQEP)
01/04/2016 01/10/2015 31/12/2016 99 715,63 FSE 84 758,29

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

03 - Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para todas as faixas etárias em contextos 

formais, não formais e informais, atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos 

trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis, inclusive através da orientação profissional e 

da validação das competências adquiridas;

Portugal Norte; -

POCH-03-5470-FSE-000245
Programa Operacional do 

Capital Humano

03 - Aprendizagem, Qualificação ao longo da 

vida e reforço da empregabilidade

INSTITUTO DO EMPREGO E FORMAÇÃO 

PROFISSIONAL, I.P.

Centros para a Qualificação e 

Ensino Profissional (CQEP)
01/04/2016 01/10/2015 31/12/2016 45 036,71 FSE 38 281,20

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

03 - Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para todas as faixas etárias em contextos 

formais, não formais e informais, atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos 

trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis, inclusive através da orientação profissional e 

da validação das competências adquiridas;

Portugal Norte; -

POCH-03-5470-FSE-000246
Programa Operacional do 

Capital Humano

03 - Aprendizagem, Qualificação ao longo da 

vida e reforço da empregabilidade

CENTRO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL 

DA INDÚSTRIA DE CALÇADO

Centros para a Qualificação e 

Ensino Profissional (CQEP)
01/04/2016 01/10/2015 31/12/2016 44 728,24 FSE 38 019,00

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

03 - Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para todas as faixas etárias em contextos 

formais, não formais e informais, atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos 

trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis, inclusive através da orientação profissional e 

da validação das competências adquiridas;

Portugal Norte; -

POCH-03-5470-FSE-000247
Programa Operacional do 

Capital Humano

03 - Aprendizagem, Qualificação ao longo da 

vida e reforço da empregabilidade

CEFPI - CENTRO DE EDUCAÇÃO E 

FORMAÇÃO PROFISSIONAL INTEGRADA

Centros para a Qualificação e 

Ensino Profissional (CQEP)
01/04/2016 01/10/2015 31/12/2016 83 171,08 FSE 70 695,42

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

03 - Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para todas as faixas etárias em contextos 

formais, não formais e informais, atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos 

trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis, inclusive através da orientação profissional e 

da validação das competências adquiridas;

Portugal Norte; -

POCH-03-5470-FSE-000248
Programa Operacional do 

Capital Humano

03 - Aprendizagem, Qualificação ao longo da 

vida e reforço da empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE 

MONTEMOR-O-NOVO

Centros para a Qualificação e 

Ensino Profissional (CQEP)
01/04/2016 01/10/2015 31/12/2016 37 016,48 FSE 31 464,01

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

03 - Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para todas as faixas etárias em contextos 

formais, não formais e informais, atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos 

trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis, inclusive através da orientação profissional e 

da validação das competências adquiridas;

Portugal Alentejo; -

POCH-03-5470-FSE-000250
Programa Operacional do 

Capital Humano

03 - Aprendizagem, Qualificação ao longo da 

vida e reforço da empregabilidade

CESAE-CENTRO DE SERVIÇOS E APOIO 

ÁS EMPRESAS
Centros Qualifica 07/11/2017 09/03/2017 30/09/2018 295 614,43 FSE 251 272,27

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

03 - Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para todas as faixas etárias em contextos 

formais, não formais e informais, atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos 

trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis, inclusive através da orientação profissional e 

da validação das competências adquiridas;

Portugal Norte; -

POCH-03-5470-FSE-000251
Programa Operacional do 

Capital Humano

03 - Aprendizagem, Qualificação ao longo da 

vida e reforço da empregabilidade

ASDOURO - ASSOCIAÇÃO DE 

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO E 

FORMAÇÃO PROFISSIONAL DO ALTO 

DOURO

Centros Qualifica 06/11/2017 09/03/2017 30/09/2018 189 576,21 FSE 161 139,78

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

03 - Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para todas as faixas etárias em contextos 

formais, não formais e informais, atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos 

trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis, inclusive através da orientação profissional e 

da validação das competências adquiridas;

Portugal Norte; -
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POCH-03-5470-FSE-000252
Programa Operacional do 

Capital Humano

03 - Aprendizagem, Qualificação ao longo da 

vida e reforço da empregabilidade

ESCOLA SECUNDARIA DE CAMPOS 

MELO
Centros Qualifica 06/11/2017 03/01/2017 30/09/2018 167 554,74 FSE 142 421,53

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

03 - Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para todas as faixas etárias em contextos 

formais, não formais e informais, atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos 

trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis, inclusive através da orientação profissional e 

da validação das competências adquiridas;

Portugal Centro; -

POCH-03-5470-FSE-000253
Programa Operacional do 

Capital Humano

03 - Aprendizagem, Qualificação ao longo da 

vida e reforço da empregabilidade

COOPETAPE - COOPERATIVA DE ENSINO 

CRL
Centros Qualifica 06/11/2017 02/01/2017 30/09/2018 251 102,45 FSE 213 437,08

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

03 - Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para todas as faixas etárias em contextos 

formais, não formais e informais, atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos 

trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis, inclusive através da orientação profissional e 

da validação das competências adquiridas;

Portugal Norte; -

POCH-03-5470-FSE-000254
Programa Operacional do 

Capital Humano

03 - Aprendizagem, Qualificação ao longo da 

vida e reforço da empregabilidade

COOPETAPE - COOPERATIVA DE ENSINO 

CRL
Centros Qualifica 06/11/2017 02/01/2017 30/09/2018 167 340,49 FSE 142 239,42

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

03 - Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para todas as faixas etárias em contextos 

formais, não formais e informais, atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos 

trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis, inclusive através da orientação profissional e 

da validação das competências adquiridas;

Portugal Norte; -

POCH-03-5470-FSE-000255
Programa Operacional do 

Capital Humano

03 - Aprendizagem, Qualificação ao longo da 

vida e reforço da empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS TOMAZ 

PELAYO, SANTO TIRSO
Centros Qualifica 07/11/2017 02/01/2017 30/09/2018 167 554,74 FSE 142 421,53

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

03 - Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para todas as faixas etárias em contextos 

formais, não formais e informais, atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos 

trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis, inclusive através da orientação profissional e 

da validação das competências adquiridas;

Portugal Norte; -

POCH-03-5470-FSE-000256
Programa Operacional do 

Capital Humano

03 - Aprendizagem, Qualificação ao longo da 

vida e reforço da empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS COIMBRA 

CENTRO
Centros Qualifica 07/11/2017 02/01/2017 30/09/2018 167 554,74 FSE 142 421,53

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

03 - Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para todas as faixas etárias em contextos 

formais, não formais e informais, atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos 

trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis, inclusive através da orientação profissional e 

da validação das competências adquiridas;

Portugal Centro; -

POCH-03-5470-FSE-000257
Programa Operacional do 

Capital Humano

03 - Aprendizagem, Qualificação ao longo da 

vida e reforço da empregabilidade

INSTITUTO DE EDUCAÇÃO E 

FORMAÇÃO DO SORRAIA, LDA
Centros Qualifica 06/11/2017 13/02/2017 30/09/2018 274 356,16 FSE 233 202,74

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

03 - Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para todas as faixas etárias em contextos 

formais, não formais e informais, atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos 

trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis, inclusive através da orientação profissional e 

da validação das competências adquiridas;

Portugal Alentejo; -

POCH-03-5470-FSE-000258
Programa Operacional do 

Capital Humano

03 - Aprendizagem, Qualificação ao longo da 

vida e reforço da empregabilidade

SICÓ FORMAÇÃO - SOCIEDADE DE 

ENSINO PROFISSIONAL S.A.
Centros Qualifica 06/11/2017 02/01/2017 30/09/2018 242 908,75 FSE 206 472,44

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

03 - Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para todas as faixas etárias em contextos 

formais, não formais e informais, atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos 

trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis, inclusive através da orientação profissional e 

da validação das competências adquiridas;

Portugal Centro; -

POCH-03-5470-FSE-000259
Programa Operacional do 

Capital Humano

03 - Aprendizagem, Qualificação ao longo da 

vida e reforço da empregabilidade

CENTRO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL 

DAS INDUSTRIAS DA MADEIRA E 

MOBILIARIO (CFPIMM)

Centros Qualifica 06/11/2017 05/01/2017 30/09/2018 93 150,00 FSE 79 177,50

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

03 - Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para todas as faixas etárias em contextos 

formais, não formais e informais, atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos 

trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis, inclusive através da orientação profissional e 

da validação das competências adquiridas;

Portugal Norte; -

POCH-03-5470-FSE-000260
Programa Operacional do 

Capital Humano

03 - Aprendizagem, Qualificação ao longo da 

vida e reforço da empregabilidade
D. SANCHO - ENSINO LDA Centros Qualifica 07/11/2017 05/01/2017 30/09/2018 421 571,90 FSE 358 336,12

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

03 - Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para todas as faixas etárias em contextos 

formais, não formais e informais, atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos 

trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis, inclusive através da orientação profissional e 

da validação das competências adquiridas;

Portugal Norte; -

POCH-03-5470-FSE-000261
Programa Operacional do 

Capital Humano

03 - Aprendizagem, Qualificação ao longo da 

vida e reforço da empregabilidade

ESCOLA PROFISSIONAL DE TONDELA 

(EPT) - COOPERATIVA DE INTERESSE 

PÚBLICO E RESPONSABILIDADE 

LIMITADA

Centros Qualifica 06/11/2017 02/01/2017 30/09/2018 223 071,72 FSE 189 610,96

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

03 - Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para todas as faixas etárias em contextos 

formais, não formais e informais, atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos 

trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis, inclusive através da orientação profissional e 

da validação das competências adquiridas;

Portugal Centro; -

POCH-03-5470-FSE-000262
Programa Operacional do 

Capital Humano

03 - Aprendizagem, Qualificação ao longo da 

vida e reforço da empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS FERREIRA 

DE CASTRO
Centros Qualifica 06/11/2017 04/01/2017 30/09/2018 167 554,74 FSE 142 421,53

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

03 - Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para todas as faixas etárias em contextos 

formais, não formais e informais, atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos 

trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis, inclusive através da orientação profissional e 

da validação das competências adquiridas;

Portugal Norte; -

POCH-03-5470-FSE-000263
Programa Operacional do 

Capital Humano

03 - Aprendizagem, Qualificação ao longo da 

vida e reforço da empregabilidade

AEVA - ASSOCIAÇÃO PARA A 

EDUCAÇÃO E VALORIZAÇÃO DA 

REGIÃO DE AVEIRO

Centros Qualifica 06/11/2017 24/03/2017 30/09/2018 400 497,67 FSE 340 423,02

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

03 - Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para todas as faixas etárias em contextos 

formais, não formais e informais, atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos 

trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis, inclusive através da orientação profissional e 

da validação das competências adquiridas;

Portugal Centro; -

POCH-03-5470-FSE-000264
Programa Operacional do 

Capital Humano

03 - Aprendizagem, Qualificação ao longo da 

vida e reforço da empregabilidade

ASSOCIAÇÃO PARA O 

DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DA 

CIDADE DE ERMESINDE

Centros Qualifica 12/12/2017 02/01/2017 30/09/2018 360 181,00 FSE 306 153,85

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

03 - Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para todas as faixas etárias em contextos 

formais, não formais e informais, atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos 

trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis, inclusive através da orientação profissional e 

da validação das competências adquiridas;

Portugal Norte; -

POCH-03-5470-FSE-000265
Programa Operacional do 

Capital Humano

03 - Aprendizagem, Qualificação ao longo da 

vida e reforço da empregabilidade

INSTITUTO PIAGET, COOPERATIVA 

PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO, 

INTEGRAL E ECOLÓGICO CRL

Centros Qualifica 06/11/2017 01/01/2017 30/09/2018 295 349,66 FSE 251 047,21

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

03 - Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para todas as faixas etárias em contextos 

formais, não formais e informais, atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos 

trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis, inclusive através da orientação profissional e 

da validação das competências adquiridas;

Portugal Norte; -

POCH-03-5470-FSE-000266
Programa Operacional do 

Capital Humano

03 - Aprendizagem, Qualificação ao longo da 

vida e reforço da empregabilidade
AMAR TERRA VERDE, LDA Centros Qualifica 14/12/2017 02/01/2017 30/09/2018 442 602,56 FSE 376 212,18

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

03 - Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para todas as faixas etárias em contextos 

formais, não formais e informais, atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos 

trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis, inclusive através da orientação profissional e 

da validação das competências adquiridas;

Portugal Norte; -

POCH-03-5470-FSE-000267
Programa Operacional do 

Capital Humano

03 - Aprendizagem, Qualificação ao longo da 

vida e reforço da empregabilidade

ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL DE FAFE, 

CABECEIRAS DE BASTO E CELORICO DE 

BASTO

Centros Qualifica 06/11/2017 02/01/2017 30/09/2018 243 167,50 FSE 206 692,38

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

03 - Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para todas as faixas etárias em contextos 

formais, não formais e informais, atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos 

trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis, inclusive através da orientação profissional e 

da validação das competências adquiridas;

Portugal Norte; -

POCH-03-5470-FSE-000268
Programa Operacional do 

Capital Humano

03 - Aprendizagem, Qualificação ao longo da 

vida e reforço da empregabilidade

CONFEDERAÇÃO DOS AGRICULTORES 

DE PORTUGAL
Centros Qualifica 07/11/2017 01/03/2017 30/09/2018 191 491,12 FSE 162 767,45

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

03 - Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para todas as faixas etárias em contextos 

formais, não formais e informais, atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos 

trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis, inclusive através da orientação profissional e 

da validação das competências adquiridas;

Portugal Alentejo; -

POCH-03-5470-FSE-000269
Programa Operacional do 

Capital Humano

03 - Aprendizagem, Qualificação ao longo da 

vida e reforço da empregabilidade
ESCOLA SECUNDÁRIA DE FELGUEIRAS Centros Qualifica 06/11/2017 03/01/2017 30/09/2018 167 554,74 FSE 142 421,53

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

03 - Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para todas as faixas etárias em contextos 

formais, não formais e informais, atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos 

trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis, inclusive através da orientação profissional e 

da validação das competências adquiridas;

Portugal Norte; -

POCH-03-5470-FSE-000270
Programa Operacional do 

Capital Humano

03 - Aprendizagem, Qualificação ao longo da 

vida e reforço da empregabilidade

ESCOLA PROFISSIONAL DE 

AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO 

RURAL DE CARVALHAIS/MIRANDELA

Centros Qualifica 06/11/2017 04/01/2017 30/09/2018 167 554,74 FSE 142 421,53

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

03 - Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para todas as faixas etárias em contextos 

formais, não formais e informais, atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos 

trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis, inclusive através da orientação profissional e 

da validação das competências adquiridas;

Portugal Norte; -

POCH-03-5470-FSE-000271
Programa Operacional do 

Capital Humano

03 - Aprendizagem, Qualificação ao longo da 

vida e reforço da empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DANIEL 

FARIA, BALTAR, PAREDES
Centros Qualifica 15/11/2017 03/01/2017 30/09/2018 162 149,75 FSE 137 827,29

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

03 - Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para todas as faixas etárias em contextos 

formais, não formais e informais, atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos 

trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis, inclusive através da orientação profissional e 

da validação das competências adquiridas;

Portugal Norte; -

POCH-03-5470-FSE-000272
Programa Operacional do 

Capital Humano

03 - Aprendizagem, Qualificação ao longo da 

vida e reforço da empregabilidade

ATAHCA - ASSOCIAÇÃO DE 

DESENVOLVIMENTO DAS TERRAS ALTAS 

DO HOMEM CAVADO E AVE

Centros Qualifica 07/11/2017 01/01/2017 30/09/2018 313 809,03 FSE 266 737,68

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

03 - Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para todas as faixas etárias em contextos 

formais, não formais e informais, atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos 

trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis, inclusive através da orientação profissional e 

da validação das competências adquiridas;

Portugal Norte; -

POCH-03-5470-FSE-000273
Programa Operacional do 

Capital Humano

03 - Aprendizagem, Qualificação ao longo da 

vida e reforço da empregabilidade

ESCOLA PROFISSIONAL DE 

DESENVOLVIMENTO RURAL DO RODO, 

PESO DA RÉGUA

Centros Qualifica 06/11/2017 02/01/2017 30/09/2018 167 554,74 FSE 142 421,53

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

03 - Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para todas as faixas etárias em contextos 

formais, não formais e informais, atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos 

trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis, inclusive através da orientação profissional e 

da validação das competências adquiridas;

Portugal Norte; -
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POCH-03-5470-FSE-000274
Programa Operacional do 

Capital Humano

03 - Aprendizagem, Qualificação ao longo da 

vida e reforço da empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE 

CELORICO DE BASTO
Centros Qualifica 06/11/2017 16/01/2017 30/09/2018 162 149,75 FSE 137 827,29

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

03 - Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para todas as faixas etárias em contextos 

formais, não formais e informais, atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos 

trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis, inclusive através da orientação profissional e 

da validação das competências adquiridas;

Portugal Norte; -

POCH-03-5470-FSE-000275
Programa Operacional do 

Capital Humano

03 - Aprendizagem, Qualificação ao longo da 

vida e reforço da empregabilidade

AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS 

DE PINHEIRO
Centros Qualifica 07/11/2017 02/01/2017 06/06/2018 324 164,25 FSE 275 539,61

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

03 - Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para todas as faixas etárias em contextos 

formais, não formais e informais, atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos 

trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis, inclusive através da orientação profissional e 

da validação das competências adquiridas;

Portugal Norte; -

POCH-03-5470-FSE-000276
Programa Operacional do 

Capital Humano

03 - Aprendizagem, Qualificação ao longo da 

vida e reforço da empregabilidade

ASSOCIAÇÃO COMERCIAL DE BRAGA - 

COMÉRCIO, TURISMO E SERVIÇOS
Centros Qualifica 07/11/2017 02/01/2017 30/09/2018 188 618,76 FSE 160 325,95

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

03 - Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para todas as faixas etárias em contextos 

formais, não formais e informais, atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos 

trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis, inclusive através da orientação profissional e 

da validação das competências adquiridas;

Portugal Norte; -

POCH-03-5470-FSE-000277
Programa Operacional do 

Capital Humano

03 - Aprendizagem, Qualificação ao longo da 

vida e reforço da empregabilidade

EMPRESA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E 

CULTURA DE BARCELOS, E.M.
Centros Qualifica 06/11/2017 03/01/2017 30/09/2018 162 149,75 FSE 137 827,29

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

03 - Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para todas as faixas etárias em contextos 

formais, não formais e informais, atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos 

trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis, inclusive através da orientação profissional e 

da validação das competências adquiridas;

Portugal Norte; -

POCH-03-5470-FSE-000278
Programa Operacional do 

Capital Humano

03 - Aprendizagem, Qualificação ao longo da 

vida e reforço da empregabilidade
BEATRIZ RIBEIRO & FILHOS LDA Centros Qualifica 12/12/2017 03/01/2017 30/09/2018 442 602,55 FSE 376 212,17

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

03 - Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para todas as faixas etárias em contextos 

formais, não formais e informais, atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos 

trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis, inclusive através da orientação profissional e 

da validação das competências adquiridas;

Portugal Norte; -

POCH-03-5470-FSE-000279
Programa Operacional do 

Capital Humano

03 - Aprendizagem, Qualificação ao longo da 

vida e reforço da empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS Nº 2 DE 

BEJA
Centros Qualifica 06/11/2017 04/01/2017 30/09/2018 151 597,20 FSE 128 857,62

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

03 - Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para todas as faixas etárias em contextos 

formais, não formais e informais, atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos 

trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis, inclusive através da orientação profissional e 

da validação das competências adquiridas;

Portugal Alentejo; -

POCH-03-5470-FSE-000280
Programa Operacional do 

Capital Humano

03 - Aprendizagem, Qualificação ao longo da 

vida e reforço da empregabilidade

CENTRO DE FORMAÇÃO ASSISTENCIA E 

DESENVOLVIMENTO
Centros Qualifica 10/11/2017 02/01/2017 30/09/2018 207 397,61 FSE 176 287,97

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

03 - Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para todas as faixas etárias em contextos 

formais, não formais e informais, atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos 

trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis, inclusive através da orientação profissional e 

da validação das competências adquiridas;

Portugal Centro; -

POCH-03-5470-FSE-000281
Programa Operacional do 

Capital Humano

03 - Aprendizagem, Qualificação ao longo da 

vida e reforço da empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS 

MURALHAS DO MINHO
Centros Qualifica 07/11/2017 03/01/2017 21/02/2018 156 030,74 FSE 132 626,13

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

03 - Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para todas as faixas etárias em contextos 

formais, não formais e informais, atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos 

trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis, inclusive através da orientação profissional e 

da validação das competências adquiridas;

Portugal Norte; -

POCH-03-5470-FSE-000282
Programa Operacional do 

Capital Humano

03 - Aprendizagem, Qualificação ao longo da 

vida e reforço da empregabilidade

EPF - ENSINO PROFISSIONAL DE 

FELGUEIRAS, E.M.
Centros Qualifica 06/11/2017 03/01/2017 30/09/2018 167 554,74 FSE 142 421,53

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

03 - Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para todas as faixas etárias em contextos 

formais, não formais e informais, atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos 

trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis, inclusive através da orientação profissional e 

da validação das competências adquiridas;

Portugal Norte; -

POCH-03-5470-FSE-000283
Programa Operacional do 

Capital Humano

03 - Aprendizagem, Qualificação ao longo da 

vida e reforço da empregabilidade
ESCOLA SECUNDARIA ALVES MARTINS Centros Qualifica 06/11/2017 03/03/2017 28/09/2018 183 873,40 FSE 156 292,39

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

03 - Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para todas as faixas etárias em contextos 

formais, não formais e informais, atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos 

trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis, inclusive através da orientação profissional e 

da validação das competências adquiridas;

Portugal Centro; -

POCH-03-5470-FSE-000284
Programa Operacional do 

Capital Humano

03 - Aprendizagem, Qualificação ao longo da 

vida e reforço da empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DA 

LOURINHÃ
Centros Qualifica 03/01/2018 02/01/2017 30/09/2018 295 349,66 FSE 251 047,21

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

03 - Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para todas as faixas etárias em contextos 

formais, não formais e informais, atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos 

trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis, inclusive através da orientação profissional e 

da validação das competências adquiridas;

Portugal Centro; -

POCH-03-5470-FSE-000285
Programa Operacional do 

Capital Humano

03 - Aprendizagem, Qualificação ao longo da 

vida e reforço da empregabilidade

IPME - INSTITUTO PME FORMAÇÃO, 

LDA
Centros Qualifica 14/12/2017 04/01/2017 30/09/2018 442 602,56 FSE 376 212,18

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

03 - Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para todas as faixas etárias em contextos 

formais, não formais e informais, atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos 

trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis, inclusive através da orientação profissional e 

da validação das competências adquiridas;

Portugal Norte; -

POCH-03-5470-FSE-000286
Programa Operacional do 

Capital Humano

03 - Aprendizagem, Qualificação ao longo da 

vida e reforço da empregabilidade

CONSULTUA - ENSINO E FORMAÇÃO 

PROFISSIONAL LDA
Centros Qualifica 15/11/2017 01/03/2017 30/09/2018 398 250,20 FSE 338 512,67

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

03 - Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para todas as faixas etárias em contextos 

formais, não formais e informais, atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos 

trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis, inclusive através da orientação profissional e 

da validação das competências adquiridas;

Portugal Norte; -

POCH-03-5470-FSE-000287
Programa Operacional do 

Capital Humano

03 - Aprendizagem, Qualificação ao longo da 

vida e reforço da empregabilidade

ESCOLA PROFISSIONAL DE VILA DO 

CONDE, UNIPESSOAL LDA
Centros Qualifica 06/11/2017 02/01/2017 30/09/2018 313 914,49 FSE 266 827,32

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

03 - Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para todas as faixas etárias em contextos 

formais, não formais e informais, atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos 

trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis, inclusive através da orientação profissional e 

da validação das competências adquiridas;

Portugal Norte; -

POCH-03-5470-FSE-000288
Programa Operacional do 

Capital Humano

03 - Aprendizagem, Qualificação ao longo da 

vida e reforço da empregabilidade

CENTRO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL 

PARA A INDUSTRIA DE CERAMICA 

(CENCAL)

Centros Qualifica 06/11/2017 02/01/2017 30/09/2018 175 932,47 FSE 149 542,60

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

03 - Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para todas as faixas etárias em contextos 

formais, não formais e informais, atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos 

trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis, inclusive através da orientação profissional e 

da validação das competências adquiridas;

Portugal Centro; -

POCH-03-5470-FSE-000289
Programa Operacional do 

Capital Humano

03 - Aprendizagem, Qualificação ao longo da 

vida e reforço da empregabilidade

CEFPI - CENTRO DE EDUCAÇÃO E 

FORMAÇÃO PROFISSIONAL INTEGRADA
Centros Qualifica 08/01/2018 03/01/2017 08/10/2019 209 443,42 FSE 178 026,91

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

03 - Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para todas as faixas etárias em contextos 

formais, não formais e informais, atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos 

trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis, inclusive através da orientação profissional e 

da validação das competências adquiridas;

Portugal Norte; -

POCH-03-5470-FSE-000290
Programa Operacional do 

Capital Humano

03 - Aprendizagem, Qualificação ao longo da 

vida e reforço da empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE 

CARVALHOS, VILA NOVA DE GAIA
Centros Qualifica 06/11/2017 03/01/2017 30/09/2018 162 149,75 FSE 137 827,29

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

03 - Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para todas as faixas etárias em contextos 

formais, não formais e informais, atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos 

trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis, inclusive através da orientação profissional e 

da validação das competências adquiridas;

Portugal Norte; -

POCH-03-5470-FSE-000291
Programa Operacional do 

Capital Humano

03 - Aprendizagem, Qualificação ao longo da 

vida e reforço da empregabilidade

PARTNER-HOTEL - FORMAÇÃO, 

CONSULTORIA E PROJECTOS PARA 

SERVIÇOS HOTELEIROS LDA

Centros Qualifica 07/11/2017 03/01/2017 30/09/2018 188 618,76 FSE 160 325,95

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

03 - Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para todas as faixas etárias em contextos 

formais, não formais e informais, atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos 

trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis, inclusive através da orientação profissional e 

da validação das competências adquiridas;

Portugal Alentejo; -

POCH-03-5470-FSE-000292
Programa Operacional do 

Capital Humano

03 - Aprendizagem, Qualificação ao longo da 

vida e reforço da empregabilidade
COMPETIR-FORMAÇÃO E SERVIÇOS S.A. Centros Qualifica 07/11/2017 09/03/2017 30/09/2018 170 666,46 FSE 145 066,49

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

03 - Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para todas as faixas etárias em contextos 

formais, não formais e informais, atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos 

trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis, inclusive através da orientação profissional e 

da validação das competências adquiridas;

Portugal Alentejo; -

POCH-03-5470-FSE-000293
Programa Operacional do 

Capital Humano

03 - Aprendizagem, Qualificação ao longo da 

vida e reforço da empregabilidade
COMPETIR-FORMAÇÃO E SERVIÇOS S.A. Centros Qualifica 07/11/2017 03/01/2017 30/09/2018 184 310,21 FSE 156 663,68

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

03 - Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para todas as faixas etárias em contextos 

formais, não formais e informais, atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos 

trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis, inclusive através da orientação profissional e 

da validação das competências adquiridas;

Portugal Alentejo; -

POCH-03-5470-FSE-000294
Programa Operacional do 

Capital Humano

03 - Aprendizagem, Qualificação ao longo da 

vida e reforço da empregabilidade
COMPETIR-FORMAÇÃO E SERVIÇOS S.A. Centros Qualifica 07/11/2017 03/01/2017 30/09/2018 188 618,76 FSE 160 325,95

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

03 - Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para todas as faixas etárias em contextos 

formais, não formais e informais, atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos 

trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis, inclusive através da orientação profissional e 

da validação das competências adquiridas;

Portugal Centro; -

POCH-03-5470-FSE-000295
Programa Operacional do 

Capital Humano

03 - Aprendizagem, Qualificação ao longo da 

vida e reforço da empregabilidade

CERCINA - COOPERATIVA DE ENSINO, 

REABILITAÇÃO, CAPACITAÇÃO E 

INCLUSÃO DA NAZARÉ, CRL

Centros Qualifica 07/11/2017 02/01/2017 30/09/2018 167 554,74 FSE 142 421,53

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

03 - Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para todas as faixas etárias em contextos 

formais, não formais e informais, atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos 

trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis, inclusive através da orientação profissional e 

da validação das competências adquiridas;

Portugal Centro; -
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POCH-03-5470-FSE-000296
Programa Operacional do 

Capital Humano

03 - Aprendizagem, Qualificação ao longo da 

vida e reforço da empregabilidade

CENTRO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL 

DA INDÚSTRIA DE CALÇADO
Centros Qualifica 06/11/2017 02/01/2017 30/09/2018 167 554,74 FSE 142 421,53

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

03 - Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para todas as faixas etárias em contextos 

formais, não formais e informais, atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos 

trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis, inclusive através da orientação profissional e 

da validação das competências adquiridas;

Portugal Norte; -

POCH-03-5470-FSE-000297
Programa Operacional do 

Capital Humano

03 - Aprendizagem, Qualificação ao longo da 

vida e reforço da empregabilidade

INSTITUTO DO EMPREGO E FORMAÇÃO 

PROFISSIONAL, I.P.
Centros Qualifica 06/11/2017 02/01/2017 30/09/2018 332 268,36 FSE 282 428,11

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

03 - Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para todas as faixas etárias em contextos 

formais, não formais e informais, atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos 

trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis, inclusive através da orientação profissional e 

da validação das competências adquiridas;

Portugal Centro; -

POCH-03-5470-FSE-000298
Programa Operacional do 

Capital Humano

03 - Aprendizagem, Qualificação ao longo da 

vida e reforço da empregabilidade

CRPG - CENTRO DE REABILITAÇÃO 

PROFISSIONAL DE GAIA
Centros Qualifica 07/11/2017 02/01/2017 30/09/2018 160 778,41 FSE 136 661,65

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

03 - Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para todas as faixas etárias em contextos 

formais, não formais e informais, atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos 

trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis, inclusive através da orientação profissional e 

da validação das competências adquiridas;

Portugal Norte; -

POCH-03-5470-FSE-000299
Programa Operacional do 

Capital Humano

03 - Aprendizagem, Qualificação ao longo da 

vida e reforço da empregabilidade

INSTITUTO DO EMPREGO E FORMAÇÃO 

PROFISSIONAL, I.P.
Centros Qualifica 06/11/2017 02/01/2017 30/09/2018 160 778,41 FSE 136 661,65

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

03 - Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para todas as faixas etárias em contextos 

formais, não formais e informais, atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos 

trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis, inclusive através da orientação profissional e 

da validação das competências adquiridas;

Portugal Norte; -

POCH-03-5470-FSE-000300
Programa Operacional do 

Capital Humano

03 - Aprendizagem, Qualificação ao longo da 

vida e reforço da empregabilidade

INSTITUTO DO EMPREGO E FORMAÇÃO 

PROFISSIONAL, I.P.
Centros Qualifica 06/11/2017 09/01/2017 30/09/2018 251 332,11 FSE 213 632,29

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

03 - Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para todas as faixas etárias em contextos 

formais, não formais e informais, atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos 

trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis, inclusive através da orientação profissional e 

da validação das competências adquiridas;

Portugal Centro; -

POCH-03-5470-FSE-000301
Programa Operacional do 

Capital Humano

03 - Aprendizagem, Qualificação ao longo da 

vida e reforço da empregabilidade

CENTRO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL 

DA INDÚSTRIA DE CONSTRUÇÃO CIVIL E 

OBRAS PÚBLICAS DO NORTE

Centros Qualifica 06/11/2017 02/01/2017 30/09/2018 251 332,11 FSE 213 632,29

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

03 - Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para todas as faixas etárias em contextos 

formais, não formais e informais, atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos 

trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis, inclusive através da orientação profissional e 

da validação das competências adquiridas;

Portugal Norte; -

POCH-03-5470-FSE-000302
Programa Operacional do 

Capital Humano

03 - Aprendizagem, Qualificação ao longo da 

vida e reforço da empregabilidade

INSTITUTO DO EMPREGO E FORMAÇÃO 

PROFISSIONAL, I.P.
Centros Qualifica 06/11/2017 05/01/2017 30/09/2018 251 332,11 FSE 213 632,29

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

03 - Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para todas as faixas etárias em contextos 

formais, não formais e informais, atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos 

trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis, inclusive através da orientação profissional e 

da validação das competências adquiridas;

Portugal Centro; -

POCH-03-5470-FSE-000303
Programa Operacional do 

Capital Humano

03 - Aprendizagem, Qualificação ao longo da 

vida e reforço da empregabilidade

INSTITUTO DO EMPREGO E FORMAÇÃO 

PROFISSIONAL, I.P.
Centros Qualifica 06/11/2017 19/01/2017 30/09/2018 209 443,42 FSE 178 026,91

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

03 - Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para todas as faixas etárias em contextos 

formais, não formais e informais, atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos 

trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis, inclusive através da orientação profissional e 

da validação das competências adquiridas;

Portugal Centro; -

POCH-03-5470-FSE-000304
Programa Operacional do 

Capital Humano

03 - Aprendizagem, Qualificação ao longo da 

vida e reforço da empregabilidade

CENTRO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL 

DA INDUSTRIA DE OURIVESARIA E 

RELOJOARIA (CINDOR)

Centros Qualifica 06/11/2017 01/02/2017 30/09/2018 179 522,94 FSE 152 594,50

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

03 - Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para todas as faixas etárias em contextos 

formais, não formais e informais, atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos 

trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis, inclusive através da orientação profissional e 

da validação das competências adquiridas;

Portugal Norte; -

POCH-03-5470-FSE-000305
Programa Operacional do 

Capital Humano

03 - Aprendizagem, Qualificação ao longo da 

vida e reforço da empregabilidade

INSTITUTO DO EMPREGO E FORMAÇÃO 

PROFISSIONAL, I.P.
Centros Qualifica 06/11/2017 02/01/2017 30/09/2018 209 443,42 FSE 178 026,91

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

03 - Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para todas as faixas etárias em contextos 

formais, não formais e informais, atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos 

trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis, inclusive através da orientação profissional e 

da validação das competências adquiridas;

Portugal Norte; -

POCH-03-5470-FSE-000306
Programa Operacional do 

Capital Humano

03 - Aprendizagem, Qualificação ao longo da 

vida e reforço da empregabilidade

INSTITUTO DO EMPREGO E FORMAÇÃO 

PROFISSIONAL, I.P.
Centros Qualifica 06/11/2017 02/01/2017 30/09/2018 313 914,49 FSE 266 827,32

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

03 - Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para todas as faixas etárias em contextos 

formais, não formais e informais, atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos 

trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis, inclusive através da orientação profissional e 

da validação das competências adquiridas;

Portugal Centro; -

POCH-03-5470-FSE-000307
Programa Operacional do 

Capital Humano

03 - Aprendizagem, Qualificação ao longo da 

vida e reforço da empregabilidade

INSTITUTO DO EMPREGO E FORMAÇÃO 

PROFISSIONAL, I.P.
Centros Qualifica 06/11/2017 18/01/2017 30/09/2018 251 332,11 FSE 213 632,29

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

03 - Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para todas as faixas etárias em contextos 

formais, não formais e informais, atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos 

trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis, inclusive através da orientação profissional e 

da validação das competências adquiridas;

Portugal Centro; -

POCH-03-5470-FSE-000308
Programa Operacional do 

Capital Humano

03 - Aprendizagem, Qualificação ao longo da 

vida e reforço da empregabilidade

INSTITUTO DO EMPREGO E FORMAÇÃO 

PROFISSIONAL, I.P.
Centros Qualifica 12/12/2017 02/01/2017 30/09/2018 283 762,06 FSE 241 197,75

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

03 - Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para todas as faixas etárias em contextos 

formais, não formais e informais, atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos 

trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis, inclusive através da orientação profissional e 

da validação das competências adquiridas;

Portugal Norte; -

POCH-03-5470-FSE-000309
Programa Operacional do 

Capital Humano

03 - Aprendizagem, Qualificação ao longo da 

vida e reforço da empregabilidade

INSTITUTO DO EMPREGO E FORMAÇÃO 

PROFISSIONAL, I.P.
Centros Qualifica 06/11/2017 02/01/2017 30/09/2018 240 956,63 FSE 204 813,14

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

03 - Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para todas as faixas etárias em contextos 

formais, não formais e informais, atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos 

trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis, inclusive através da orientação profissional e 

da validação das competências adquiridas;

Portugal Norte; -

POCH-03-5470-FSE-000310
Programa Operacional do 

Capital Humano

03 - Aprendizagem, Qualificação ao longo da 

vida e reforço da empregabilidade

INSTITUTO DO EMPREGO E FORMAÇÃO 

PROFISSIONAL, I.P.
Centros Qualifica 06/11/2017 04/01/2017 30/09/2018 251 332,11 FSE 213 632,29

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

03 - Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para todas as faixas etárias em contextos 

formais, não formais e informais, atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos 

trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis, inclusive através da orientação profissional e 

da validação das competências adquiridas;

Portugal Centro; -

POCH-03-5470-FSE-000311
Programa Operacional do 

Capital Humano

03 - Aprendizagem, Qualificação ao longo da 

vida e reforço da empregabilidade

INSTITUTO DO EMPREGO E FORMAÇÃO 

PROFISSIONAL, I.P.
Centros Qualifica 06/11/2017 10/01/2017 30/09/2018 209 443,42 FSE 178 026,91

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

03 - Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para todas as faixas etárias em contextos 

formais, não formais e informais, atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos 

trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis, inclusive através da orientação profissional e 

da validação das competências adquiridas;

Portugal Centro; -

POCH-03-5470-FSE-000312
Programa Operacional do 

Capital Humano

03 - Aprendizagem, Qualificação ao longo da 

vida e reforço da empregabilidade

CENTRO PROTOCOLAR DE FORMAÇÃO 

PROFISSIONAL PARA O SECTOR DA 

JUSTIÇA

Centros Qualifica 07/11/2017 02/01/2017 30/09/2018 243 224,62 FSE 206 740,93

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

03 - Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para todas as faixas etárias em contextos 

formais, não formais e informais, atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos 

trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis, inclusive através da orientação profissional e 

da validação das competências adquiridas;

Portugal Alentejo; Centro; Norte; -

POCH-03-5470-FSE-000313
Programa Operacional do 

Capital Humano

03 - Aprendizagem, Qualificação ao longo da 

vida e reforço da empregabilidade

INSTITUTO DO EMPREGO E FORMAÇÃO 

PROFISSIONAL, I.P.
Centros Qualifica 06/11/2017 02/01/2017 30/09/2018 331 091,76 FSE 281 428,00

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

03 - Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para todas as faixas etárias em contextos 

formais, não formais e informais, atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos 

trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis, inclusive através da orientação profissional e 

da validação das competências adquiridas;

Portugal Norte; -

POCH-03-5470-FSE-000314
Programa Operacional do 

Capital Humano

03 - Aprendizagem, Qualificação ao longo da 

vida e reforço da empregabilidade
CEFOSAP Centros Qualifica 07/11/2017 04/01/2017 30/09/2018 167 554,74 FSE 142 421,53

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

03 - Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para todas as faixas etárias em contextos 

formais, não formais e informais, atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos 

trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis, inclusive através da orientação profissional e 

da validação das competências adquiridas;

Portugal Centro; -

POCH-03-5470-FSE-000315
Programa Operacional do 

Capital Humano

03 - Aprendizagem, Qualificação ao longo da 

vida e reforço da empregabilidade
CEFOSAP Centros Qualifica 07/11/2017 02/01/2017 30/09/2018 159 583,36 FSE 135 645,86

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

03 - Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para todas as faixas etárias em contextos 

formais, não formais e informais, atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos 

trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis, inclusive através da orientação profissional e 

da validação das competências adquiridas;

Portugal Norte; -

POCH-03-5470-FSE-000316
Programa Operacional do 

Capital Humano

03 - Aprendizagem, Qualificação ao longo da 

vida e reforço da empregabilidade

INSTITUTO DO EMPREGO E FORMAÇÃO 

PROFISSIONAL, I.P.
Centros Qualifica 06/11/2017 02/01/2017 30/09/2018 251 332,11 FSE 213 632,29

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

03 - Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para todas as faixas etárias em contextos 

formais, não formais e informais, atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos 

trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis, inclusive através da orientação profissional e 

da validação das competências adquiridas;

Portugal Alentejo; -

POCH-03-5470-FSE-000317
Programa Operacional do 

Capital Humano

03 - Aprendizagem, Qualificação ao longo da 

vida e reforço da empregabilidade

INSTITUTO DO EMPREGO E FORMAÇÃO 

PROFISSIONAL, I.P.
Centros Qualifica 06/11/2017 01/02/2017 30/09/2018 325 810,80 FSE 276 939,18

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

03 - Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para todas as faixas etárias em contextos 

formais, não formais e informais, atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos 

trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis, inclusive através da orientação profissional e 

da validação das competências adquiridas;

Portugal Norte; -
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POCH-03-5470-FSE-000318
Programa Operacional do 

Capital Humano

03 - Aprendizagem, Qualificação ao longo da 

vida e reforço da empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE 

AMARES
Centros Qualifica 07/11/2017 03/01/2017 30/09/2018 188 618,76 FSE 160 325,95

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

03 - Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para todas as faixas etárias em contextos 

formais, não formais e informais, atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos 

trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis, inclusive através da orientação profissional e 

da validação das competências adquiridas;

Portugal Norte; -

POCH-03-5470-FSE-000319
Programa Operacional do 

Capital Humano

03 - Aprendizagem, Qualificação ao longo da 

vida e reforço da empregabilidade

INSTITUTO DO EMPREGO E FORMAÇÃO 

PROFISSIONAL, I.P.
Centros Qualifica 06/11/2017 02/01/2017 30/09/2018 318 752,94 FSE 270 940,00

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

03 - Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para todas as faixas etárias em contextos 

formais, não formais e informais, atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos 

trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis, inclusive através da orientação profissional e 

da validação das competências adquiridas;

Portugal Alentejo; -

POCH-03-5470-FSE-000320
Programa Operacional do 

Capital Humano

03 - Aprendizagem, Qualificação ao longo da 

vida e reforço da empregabilidade

PROFIFORMA-GABINETE DE 

CONSULTADORIA E FORMAÇÃO 

PROFISSIONAL LDA

Centros Qualifica 07/11/2017 10/01/2017 30/09/2018 167 554,00 FSE 142 420,90

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

03 - Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para todas as faixas etárias em contextos 

formais, não formais e informais, atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos 

trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis, inclusive através da orientação profissional e 

da validação das competências adquiridas;

Portugal Centro; -

POCH-03-5470-FSE-000321
Programa Operacional do 

Capital Humano

03 - Aprendizagem, Qualificação ao longo da 

vida e reforço da empregabilidade

CENTRO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL 

DA INDÚSTRIA TÊXTIL, VESTUÁRIO, 

CONFECÇÃO E LANIFÍCIOS (MODATEX)

Centros Qualifica 06/11/2017 04/01/2017 30/09/2018 295 349,66 FSE 251 047,21

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

03 - Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para todas as faixas etárias em contextos 

formais, não formais e informais, atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos 

trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis, inclusive através da orientação profissional e 

da validação das competências adquiridas;

Portugal Norte; -

POCH-03-5470-FSE-000322
Programa Operacional do 

Capital Humano

03 - Aprendizagem, Qualificação ao longo da 

vida e reforço da empregabilidade

CENTRO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL 

DA INDÚSTRIA TÊXTIL, VESTUÁRIO, 

CONFECÇÃO E LANIFÍCIOS (MODATEX)

Centros Qualifica 06/11/2017 04/01/2017 30/09/2018 167 554,74 FSE 142 421,53

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

03 - Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para todas as faixas etárias em contextos 

formais, não formais e informais, atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos 

trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis, inclusive através da orientação profissional e 

da validação das competências adquiridas;

Portugal Norte; -

POCH-03-5470-FSE-000323
Programa Operacional do 

Capital Humano

03 - Aprendizagem, Qualificação ao longo da 

vida e reforço da empregabilidade

CENTRO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL 

DA INDÚSTRIA TÊXTIL, VESTUÁRIO, 

CONFECÇÃO E LANIFÍCIOS (MODATEX)

Centros Qualifica 06/11/2017 04/01/2017 30/09/2018 167 554,74 FSE 142 421,53

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

03 - Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para todas as faixas etárias em contextos 

formais, não formais e informais, atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos 

trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis, inclusive através da orientação profissional e 

da validação das competências adquiridas;

Portugal Norte; -

POCH-03-5470-FSE-000324
Programa Operacional do 

Capital Humano

03 - Aprendizagem, Qualificação ao longo da 

vida e reforço da empregabilidade

CENTRO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL 

DA INDÚSTRIA TÊXTIL, VESTUÁRIO, 

CONFECÇÃO E LANIFÍCIOS (MODATEX)

Centros Qualifica 06/11/2017 04/01/2017 03/12/2018 167 554,74 FSE 142 421,53

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

03 - Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para todas as faixas etárias em contextos 

formais, não formais e informais, atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos 

trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis, inclusive através da orientação profissional e 

da validação das competências adquiridas;

Portugal Centro; -

POCH-03-5470-FSE-000325
Programa Operacional do 

Capital Humano

03 - Aprendizagem, Qualificação ao longo da 

vida e reforço da empregabilidade

INSTITUTO DO EMPREGO E FORMAÇÃO 

PROFISSIONAL, I.P.
Centros Qualifica 06/11/2017 02/01/2017 30/09/2018 209 443,42 FSE 178 026,91

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

03 - Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para todas as faixas etárias em contextos 

formais, não formais e informais, atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos 

trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis, inclusive através da orientação profissional e 

da validação das competências adquiridas;

Portugal Norte; -

POCH-03-5470-FSE-000326
Programa Operacional do 

Capital Humano

03 - Aprendizagem, Qualificação ao longo da 

vida e reforço da empregabilidade

AEP - ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL DE 

PORTUGAL
Centros Qualifica 07/11/2017 09/02/2017 30/09/2018 252 553,17 FSE 214 670,19

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

03 - Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para todas as faixas etárias em contextos 

formais, não formais e informais, atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos 

trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis, inclusive através da orientação profissional e 

da validação das competências adquiridas;

Portugal Norte; -

POCH-03-5470-FSE-000327
Programa Operacional do 

Capital Humano

03 - Aprendizagem, Qualificação ao longo da 

vida e reforço da empregabilidade

INSTITUTO DO EMPREGO E FORMAÇÃO 

PROFISSIONAL, I.P.
Centros Qualifica 06/11/2017 04/01/2017 30/09/2018 251 332,11 FSE 213 632,29

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

03 - Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para todas as faixas etárias em contextos 

formais, não formais e informais, atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos 

trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis, inclusive através da orientação profissional e 

da validação das competências adquiridas;

Portugal Centro; -

POCH-03-5470-FSE-000328
Programa Operacional do 

Capital Humano

03 - Aprendizagem, Qualificação ao longo da 

vida e reforço da empregabilidade

CENTRO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL 

DA INDUSTRIA DE CORTIÇA
Centros Qualifica 06/11/2017 02/01/2017 20/11/2018 162 149,75 FSE 137 827,29

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

03 - Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para todas as faixas etárias em contextos 

formais, não formais e informais, atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos 

trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis, inclusive através da orientação profissional e 

da validação das competências adquiridas;

Portugal Norte; -

POCH-03-5470-FSE-000329
Programa Operacional do 

Capital Humano

03 - Aprendizagem, Qualificação ao longo da 

vida e reforço da empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DO 

CASTÊLO DA MAIA
Centros Qualifica 07/11/2017 05/01/2017 30/09/2018 162 118,16 FSE 137 800,44

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

03 - Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para todas as faixas etárias em contextos 

formais, não formais e informais, atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos 

trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis, inclusive através da orientação profissional e 

da validação das competências adquiridas;

Portugal Norte; -

POCH-03-5470-FSE-000330
Programa Operacional do 

Capital Humano

03 - Aprendizagem, Qualificação ao longo da 

vida e reforço da empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE 

CALDAS DE VIZELA, VIZELA
Centros Qualifica 07/11/2017 02/01/2017 30/09/2018 209 443,42 FSE 178 026,91

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

03 - Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para todas as faixas etárias em contextos 

formais, não formais e informais, atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos 

trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis, inclusive através da orientação profissional e 

da validação das competências adquiridas;

Portugal Norte; -

POCH-03-5470-FSE-000331
Programa Operacional do 

Capital Humano

03 - Aprendizagem, Qualificação ao longo da 

vida e reforço da empregabilidade

KERIGMA - INSTITUTO DE INOVAÇÃO E 

DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE 

BARCELOS

Centros Qualifica 19/12/2017 09/01/2017 30/09/2018 333 431,00 FSE 283 416,35

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

03 - Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para todas as faixas etárias em contextos 

formais, não formais e informais, atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos 

trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis, inclusive através da orientação profissional e 

da validação das competências adquiridas;

Portugal Norte; -

POCH-03-5470-FSE-000332
Programa Operacional do 

Capital Humano

03 - Aprendizagem, Qualificação ao longo da 

vida e reforço da empregabilidade

INOVINTER - CENTRO DE FORMAÇÃO E 

DE INOVAÇÃO TECNOLÓGICA
Centros Qualifica 06/11/2017 05/01/2017 30/09/2018 167 554,74 FSE 142 421,53

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

03 - Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para todas as faixas etárias em contextos 

formais, não formais e informais, atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos 

trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis, inclusive através da orientação profissional e 

da validação das competências adquiridas;

Portugal Norte; -

POCH-03-5470-FSE-000333
Programa Operacional do 

Capital Humano

03 - Aprendizagem, Qualificação ao longo da 

vida e reforço da empregabilidade

INSTITUTO DO EMPREGO E FORMAÇÃO 

PROFISSIONAL, I.P.
Centros Qualifica 06/11/2017 05/01/2017 30/09/2018 293 220,79 FSE 249 237,67

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

03 - Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para todas as faixas etárias em contextos 

formais, não formais e informais, atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos 

trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis, inclusive através da orientação profissional e 

da validação das competências adquiridas;

Portugal Alentejo; -

POCH-03-5470-FSE-000334
Programa Operacional do 

Capital Humano

03 - Aprendizagem, Qualificação ao longo da 

vida e reforço da empregabilidade

INOVINTER - CENTRO DE FORMAÇÃO E 

DE INOVAÇÃO TECNOLÓGICA
Centros Qualifica 06/11/2017 02/01/2017 30/09/2018 167 554,74 FSE 142 421,53

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

03 - Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para todas as faixas etárias em contextos 

formais, não formais e informais, atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos 

trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis, inclusive através da orientação profissional e 

da validação das competências adquiridas;

Portugal Centro; -

POCH-03-5470-FSE-000335
Programa Operacional do 

Capital Humano

03 - Aprendizagem, Qualificação ao longo da 

vida e reforço da empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS JOSÉ 

SILVESTRE RIBEIRO, IDANHA-A-NOVA
Centros Qualifica 07/11/2017 04/01/2017 12/02/2018 209 443,42 FSE 178 026,91

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

03 - Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para todas as faixas etárias em contextos 

formais, não formais e informais, atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos 

trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis, inclusive através da orientação profissional e 

da validação das competências adquiridas;

Portugal Centro; -

POCH-03-5470-FSE-000336
Programa Operacional do 

Capital Humano

03 - Aprendizagem, Qualificação ao longo da 

vida e reforço da empregabilidade

INSTITUTO DO EMPREGO E FORMAÇÃO 

PROFISSIONAL, I.P.
Centros Qualifica 06/11/2017 04/01/2017 30/09/2018 209 443,42 FSE 178 026,91

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

03 - Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para todas as faixas etárias em contextos 

formais, não formais e informais, atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos 

trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis, inclusive através da orientação profissional e 

da validação das competências adquiridas;

Portugal Alentejo; -

POCH-03-5470-FSE-000337
Programa Operacional do 

Capital Humano

03 - Aprendizagem, Qualificação ao longo da 

vida e reforço da empregabilidade

INSTITUTO DO EMPREGO E FORMAÇÃO 

PROFISSIONAL, I.P.
Centros Qualifica 06/11/2017 04/01/2017 30/09/2018 251 332,11 FSE 213 632,29

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

03 - Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para todas as faixas etárias em contextos 

formais, não formais e informais, atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos 

trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis, inclusive através da orientação profissional e 

da validação das competências adquiridas;

Portugal Alentejo; -

POCH-03-5470-FSE-000338
Programa Operacional do 

Capital Humano

03 - Aprendizagem, Qualificação ao longo da 

vida e reforço da empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE 

LOUSADA
Centros Qualifica 06/11/2017 02/01/2017 30/09/2018 170 257,24 FSE 144 718,65

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

03 - Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para todas as faixas etárias em contextos 

formais, não formais e informais, atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos 

trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis, inclusive através da orientação profissional e 

da validação das competências adquiridas;

Portugal Norte; -

POCH-03-5470-FSE-000339
Programa Operacional do 

Capital Humano

03 - Aprendizagem, Qualificação ao longo da 

vida e reforço da empregabilidade

SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE 

CAMPO MAIOR
Centros Qualifica 06/11/2017 09/02/2017 30/09/2018 236 770,49 FSE 201 254,92

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

03 - Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para todas as faixas etárias em contextos 

formais, não formais e informais, atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos 

trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis, inclusive através da orientação profissional e 

da validação das competências adquiridas;

Portugal Alentejo; -
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POCH-03-5470-FSE-000340
Programa Operacional do 

Capital Humano

03 - Aprendizagem, Qualificação ao longo da 

vida e reforço da empregabilidade

GONDHUMANIS - EDUCAÇÃO E 

FORMAÇÃO LDA
Centros Qualifica 06/11/2017 02/01/2017 30/09/2018 156 328,21 FSE 132 878,98

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

03 - Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para todas as faixas etárias em contextos 

formais, não formais e informais, atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos 

trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis, inclusive através da orientação profissional e 

da validação das competências adquiridas;

Portugal Norte; -

POCH-03-5470-FSE-000341
Programa Operacional do 

Capital Humano

03 - Aprendizagem, Qualificação ao longo da 

vida e reforço da empregabilidade

INOVINTER - CENTRO DE FORMAÇÃO E 

DE INOVAÇÃO TECNOLÓGICA
Centros Qualifica 06/11/2017 05/01/2017 30/09/2018 167 554,74 FSE 142 421,53

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

03 - Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para todas as faixas etárias em contextos 

formais, não formais e informais, atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos 

trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis, inclusive através da orientação profissional e 

da validação das competências adquiridas;

Portugal Norte; -

POCH-03-5470-FSE-000342
Programa Operacional do 

Capital Humano

03 - Aprendizagem, Qualificação ao longo da 

vida e reforço da empregabilidade

INOVINTER - CENTRO DE FORMAÇÃO E 

DE INOVAÇÃO TECNOLÓGICA
Centros Qualifica 06/11/2017 05/01/2017 30/09/2018 167 554,74 FSE 142 421,53

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

03 - Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para todas as faixas etárias em contextos 

formais, não formais e informais, atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos 

trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis, inclusive através da orientação profissional e 

da validação das competências adquiridas;

Portugal Alentejo; -

POCH-03-5470-FSE-000343
Programa Operacional do 

Capital Humano

03 - Aprendizagem, Qualificação ao longo da 

vida e reforço da empregabilidade

BARAFUNDA-ASSOCIAÇÃO JUVENIL DE 

CULTURA E SOLIDARIEDADE SOCIAL
Centros Qualifica 06/11/2017 09/02/2017 30/09/2018 284 843,05 FSE 242 116,59

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

03 - Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para todas as faixas etárias em contextos 

formais, não formais e informais, atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos 

trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis, inclusive através da orientação profissional e 

da validação das competências adquiridas;

Portugal Centro; -

POCH-03-5470-FSE-000344
Programa Operacional do 

Capital Humano

03 - Aprendizagem, Qualificação ao longo da 

vida e reforço da empregabilidade

ESCOLA SECUNDÁRIA JOÃO 

GONÇALVES ZARCO, MATOSINHOS
Centros Qualifica 07/11/2017 05/01/2017 30/09/2018 170 257,24 FSE 144 718,65

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

03 - Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para todas as faixas etárias em contextos 

formais, não formais e informais, atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos 

trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis, inclusive através da orientação profissional e 

da validação das competências adquiridas;

Portugal Norte; -

POCH-03-5470-FSE-000345
Programa Operacional do 

Capital Humano

03 - Aprendizagem, Qualificação ao longo da 

vida e reforço da empregabilidade

ESCOLA SECUNDÁRIA COM 3º CICLO DO 

ENSINO BÁSICO DE AMARANTE
Centros Qualifica 06/11/2017 16/02/2017 27/02/2018 154 505,55 FSE 131 329,72

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

03 - Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para todas as faixas etárias em contextos 

formais, não formais e informais, atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos 

trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis, inclusive através da orientação profissional e 

da validação das competências adquiridas;

Portugal Norte; -

POCH-03-5470-FSE-000346
Programa Operacional do 

Capital Humano

03 - Aprendizagem, Qualificação ao longo da 

vida e reforço da empregabilidade

AEP - ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL DE 

PENAFIEL
Centros Qualifica 06/11/2017 03/04/2017 30/09/2018 253 156,85 FSE 215 183,32

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

03 - Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para todas as faixas etárias em contextos 

formais, não formais e informais, atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos 

trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis, inclusive através da orientação profissional e 

da validação das competências adquiridas;

Portugal Norte; -

POCH-03-5470-FSE-000347
Programa Operacional do 

Capital Humano

03 - Aprendizagem, Qualificação ao longo da 

vida e reforço da empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS 

MARTINHO ÁRIAS, SOURE
Centros Qualifica 07/11/2017 09/03/2017 30/09/2018 189 576,21 FSE 161 139,78

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

03 - Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para todas as faixas etárias em contextos 

formais, não formais e informais, atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos 

trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis, inclusive através da orientação profissional e 

da validação das competências adquiridas;

Portugal Centro; -

POCH-03-5470-FSE-000348
Programa Operacional do 

Capital Humano

03 - Aprendizagem, Qualificação ao longo da 

vida e reforço da empregabilidade

ASSOCIAÇÃO PARA O 

DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DE 

MATOSINHOS - ADEIMA

Centros Qualifica 07/11/2017 01/02/2017 30/09/2018 157 739,30 FSE 134 078,41

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

03 - Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para todas as faixas etárias em contextos 

formais, não formais e informais, atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos 

trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis, inclusive através da orientação profissional e 

da validação das competências adquiridas;

Portugal Norte; -

POCH-03-5470-FSE-000349
Programa Operacional do 

Capital Humano

03 - Aprendizagem, Qualificação ao longo da 

vida e reforço da empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE 

MONSERRATE, VIANA DO CASTELO
Centros Qualifica 06/11/2017 02/01/2017 30/09/2018 167 554,74 FSE 142 421,53

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

03 - Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para todas as faixas etárias em contextos 

formais, não formais e informais, atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos 

trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis, inclusive através da orientação profissional e 

da validação das competências adquiridas;

Portugal Norte; -

POCH-03-5470-FSE-000350
Programa Operacional do 

Capital Humano

03 - Aprendizagem, Qualificação ao longo da 

vida e reforço da empregabilidade
AGITO - FORMAÇÃO E SERVIÇOS LDA Centros Qualifica 06/11/2017 01/03/2017 30/09/2018 299 559,21 FSE 254 625,33

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

03 - Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para todas as faixas etárias em contextos 

formais, não formais e informais, atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos 

trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis, inclusive através da orientação profissional e 

da validação das competências adquiridas;

Portugal Norte; -

POCH-03-5470-FSE-000351
Programa Operacional do 

Capital Humano

03 - Aprendizagem, Qualificação ao longo da 

vida e reforço da empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS FERNÃO 

DO PÓ
Centros Qualifica 07/11/2017 04/01/2017 30/09/2018 167 554,74 FSE 142 421,53

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

03 - Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para todas as faixas etárias em contextos 

formais, não formais e informais, atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos 

trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis, inclusive através da orientação profissional e 

da validação das competências adquiridas;

Portugal Centro; -

POCH-03-5470-FSE-000352
Programa Operacional do 

Capital Humano

03 - Aprendizagem, Qualificação ao longo da 

vida e reforço da empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS GENERAL 

SERPA PINTO, CINFÃES
Centros Qualifica 08/11/2017 02/01/2017 30/09/2018 167 554,74 FSE 142 421,53

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

03 - Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para todas as faixas etárias em contextos 

formais, não formais e informais, atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos 

trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis, inclusive através da orientação profissional e 

da validação das competências adquiridas;

Portugal Norte; -

POCH-03-5470-FSE-000353
Programa Operacional do 

Capital Humano

03 - Aprendizagem, Qualificação ao longo da 

vida e reforço da empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE 

OLIVEIRA DO HOSPITAL
Centros Qualifica 06/11/2017 06/01/2017 30/09/2018 167 554,74 FSE 142 421,53

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

03 - Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para todas as faixas etárias em contextos 

formais, não formais e informais, atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos 

trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis, inclusive através da orientação profissional e 

da validação das competências adquiridas;

Portugal Centro; -

POCH-03-5470-FSE-000354
Programa Operacional do 

Capital Humano

03 - Aprendizagem, Qualificação ao longo da 

vida e reforço da empregabilidade

ESCOLA SECUNDÁRIA DE ROCHA 

PEIXOTO
Centros Qualifica 06/11/2017 04/01/2017 30/09/2018 162 149,75 FSE 137 827,29

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

03 - Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para todas as faixas etárias em contextos 

formais, não formais e informais, atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos 

trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis, inclusive através da orientação profissional e 

da validação das competências adquiridas;

Portugal Norte; -

POCH-03-5470-FSE-000355
Programa Operacional do 

Capital Humano

03 - Aprendizagem, Qualificação ao longo da 

vida e reforço da empregabilidade

CENTRO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL 

DA INDUSTRIA METALURGICA E 

METALOMECANICA (CENFIM)

Centros Qualifica 06/11/2017 18/01/2017 30/09/2018 161 947,11 FSE 137 655,04

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

03 - Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para todas as faixas etárias em contextos 

formais, não formais e informais, atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos 

trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis, inclusive através da orientação profissional e 

da validação das competências adquiridas;

Portugal Norte; -

POCH-03-5470-FSE-000356
Programa Operacional do 

Capital Humano

03 - Aprendizagem, Qualificação ao longo da 

vida e reforço da empregabilidade

CENTRO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL 

DA INDUSTRIA METALURGICA E 

METALOMECANICA (CENFIM)

Centros Qualifica 06/11/2017 09/01/2017 30/09/2018 161 947,11 FSE 137 655,04

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

03 - Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para todas as faixas etárias em contextos 

formais, não formais e informais, atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos 

trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis, inclusive através da orientação profissional e 

da validação das competências adquiridas;

Portugal Centro; -

POCH-03-5470-FSE-000357
Programa Operacional do 

Capital Humano

03 - Aprendizagem, Qualificação ao longo da 

vida e reforço da empregabilidade

CENTRO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL 

DA INDUSTRIA METALURGICA E 

METALOMECANICA (CENFIM)

Centros Qualifica 06/11/2017 13/02/2017 30/09/2018 161 947,11 FSE 137 655,04

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

03 - Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para todas as faixas etárias em contextos 

formais, não formais e informais, atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos 

trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis, inclusive através da orientação profissional e 

da validação das competências adquiridas;

Portugal Centro; -

POCH-03-5470-FSE-000358
Programa Operacional do 

Capital Humano

03 - Aprendizagem, Qualificação ao longo da 

vida e reforço da empregabilidade

NERBA - ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL 

DO DISTRITO DE BRAGANÇA
Centros Qualifica 07/11/2017 01/02/2017 30/09/2018 159 655,73 FSE 135 707,37

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

03 - Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para todas as faixas etárias em contextos 

formais, não formais e informais, atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos 

trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis, inclusive através da orientação profissional e 

da validação das competências adquiridas;

Portugal Norte; -

POCH-03-5470-FSE-000359
Programa Operacional do 

Capital Humano

03 - Aprendizagem, Qualificação ao longo da 

vida e reforço da empregabilidade

CENTRO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL 

DA INDUSTRIA METALURGICA E 

METALOMECANICA (CENFIM)

Centros Qualifica 06/11/2017 30/01/2017 30/09/2018 161 947,11 FSE 137 655,04

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

03 - Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para todas as faixas etárias em contextos 

formais, não formais e informais, atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos 

trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis, inclusive através da orientação profissional e 

da validação das competências adquiridas;

Portugal Centro; -

POCH-03-5470-FSE-000360
Programa Operacional do 

Capital Humano

03 - Aprendizagem, Qualificação ao longo da 

vida e reforço da empregabilidade

CENTRO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL 

DA INDUSTRIA METALURGICA E 

METALOMECANICA (CENFIM)

Centros Qualifica 06/11/2017 02/01/2017 30/09/2018 161 947,11 FSE 137 655,04

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

03 - Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para todas as faixas etárias em contextos 

formais, não formais e informais, atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos 

trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis, inclusive através da orientação profissional e 

da validação das competências adquiridas;

Portugal Alentejo; -

POCH-03-5470-FSE-000361
Programa Operacional do 

Capital Humano

03 - Aprendizagem, Qualificação ao longo da 

vida e reforço da empregabilidade

CENTRO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL 

DA INDUSTRIA METALURGICA E 

METALOMECANICA (CENFIM)

Centros Qualifica 06/11/2017 04/01/2017 30/09/2018 161 947,11 FSE 137 655,04

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

03 - Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para todas as faixas etárias em contextos 

formais, não formais e informais, atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos 

trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis, inclusive através da orientação profissional e 

da validação das competências adquiridas;

Portugal Norte; -
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POCH-03-5470-FSE-000362
Programa Operacional do 

Capital Humano

03 - Aprendizagem, Qualificação ao longo da 

vida e reforço da empregabilidade
MUNICÍPIO DE BRAGA Centros Qualifica 07/11/2017 10/03/2017 30/09/2018 267 291,44 FSE 227 197,72

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

03 - Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para todas as faixas etárias em contextos 

formais, não formais e informais, atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos 

trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis, inclusive através da orientação profissional e 

da validação das competências adquiridas;

Portugal Norte; -

POCH-03-5470-FSE-000363
Programa Operacional do 

Capital Humano

03 - Aprendizagem, Qualificação ao longo da 

vida e reforço da empregabilidade

CENTRO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL 

DA INDUSTRIA METALURGICA E 

METALOMECANICA (CENFIM)

Centros Qualifica 06/11/2017 16/02/2017 30/09/2018 161 947,11 FSE 137 655,04

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

03 - Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para todas as faixas etárias em contextos 

formais, não formais e informais, atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos 

trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis, inclusive através da orientação profissional e 

da validação das competências adquiridas;

Portugal Norte; -

POCH-03-5470-FSE-000364
Programa Operacional do 

Capital Humano

03 - Aprendizagem, Qualificação ao longo da 

vida e reforço da empregabilidade

MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE 

FAMALICÃO
Centros Qualifica 07/11/2017 09/03/2017 30/09/2018 300 623,75 FSE 255 530,19

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

03 - Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para todas as faixas etárias em contextos 

formais, não formais e informais, atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos 

trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis, inclusive através da orientação profissional e 

da validação das competências adquiridas;

Portugal Norte; -

POCH-03-5470-FSE-000365
Programa Operacional do 

Capital Humano

03 - Aprendizagem, Qualificação ao longo da 

vida e reforço da empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE 

MÉRTOLA
Centros Qualifica 07/11/2017 13/01/2017 30/09/2018 138 985,20 FSE 118 137,42

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

03 - Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para todas as faixas etárias em contextos 

formais, não formais e informais, atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos 

trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis, inclusive através da orientação profissional e 

da validação das competências adquiridas;

Portugal Alentejo; -

POCH-03-5470-FSE-000366
Programa Operacional do 

Capital Humano

03 - Aprendizagem, Qualificação ao longo da 

vida e reforço da empregabilidade

CENTRO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL 

DA INDUSTRIA METALURGICA E 

METALOMECANICA (CENFIM)

Centros Qualifica 06/11/2017 07/02/2017 30/09/2018 161 947,11 FSE 137 655,04

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

03 - Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para todas as faixas etárias em contextos 

formais, não formais e informais, atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos 

trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis, inclusive através da orientação profissional e 

da validação das competências adquiridas;

Portugal Alentejo; -

POCH-03-5470-FSE-000367
Programa Operacional do 

Capital Humano

03 - Aprendizagem, Qualificação ao longo da 

vida e reforço da empregabilidade

CENTRO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL 

DA INDUSTRIA METALURGICA E 

METALOMECANICA (CENFIM)

Centros Qualifica 06/11/2017 20/02/2017 30/09/2018 161 947,11 FSE 137 655,04

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

03 - Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para todas as faixas etárias em contextos 

formais, não formais e informais, atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos 

trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis, inclusive através da orientação profissional e 

da validação das competências adquiridas;

Portugal Alentejo; Norte; -

POCH-03-5470-FSE-000368
Programa Operacional do 

Capital Humano

03 - Aprendizagem, Qualificação ao longo da 

vida e reforço da empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE 

PÓVOA DO LANHOSO
Centros Qualifica 07/11/2017 07/04/2017 30/09/2018 143 618,35 FSE 122 075,60

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

03 - Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para todas as faixas etárias em contextos 

formais, não formais e informais, atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos 

trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis, inclusive através da orientação profissional e 

da validação das competências adquiridas;

Portugal Norte; -

POCH-03-5470-FSE-000369
Programa Operacional do 

Capital Humano

03 - Aprendizagem, Qualificação ao longo da 

vida e reforço da empregabilidade

CENTRO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL 

DA INDUSTRIA METALURGICA E 

METALOMECANICA (CENFIM)

Centros Qualifica 06/11/2017 02/01/2017 30/09/2018 161 947,11 FSE 137 655,04

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

03 - Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para todas as faixas etárias em contextos 

formais, não formais e informais, atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos 

trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis, inclusive através da orientação profissional e 

da validação das competências adquiridas;

Portugal Centro; -

POCH-03-5470-FSE-000370
Programa Operacional do 

Capital Humano

03 - Aprendizagem, Qualificação ao longo da 

vida e reforço da empregabilidade

CENTRO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL 

DA INDUSTRIA METALURGICA E 

METALOMECANICA (CENFIM)

Centros Qualifica 06/11/2017 30/01/2017 30/09/2018 161 947,11 FSE 137 655,04

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

03 - Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para todas as faixas etárias em contextos 

formais, não formais e informais, atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos 

trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis, inclusive através da orientação profissional e 

da validação das competências adquiridas;

Portugal Norte; -

POCH-03-5470-FSE-000371
Programa Operacional do 

Capital Humano

03 - Aprendizagem, Qualificação ao longo da 

vida e reforço da empregabilidade

CENTRO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL 

DA INDUSTRIA METALURGICA E 

METALOMECANICA (CENFIM)

Centros Qualifica 06/11/2017 24/01/2017 30/09/2018 161 947,11 FSE 137 655,04

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

03 - Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para todas as faixas etárias em contextos 

formais, não formais e informais, atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos 

trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis, inclusive através da orientação profissional e 

da validação das competências adquiridas;

Portugal Norte; -

POCH-03-5470-FSE-000372
Programa Operacional do 

Capital Humano

03 - Aprendizagem, Qualificação ao longo da 

vida e reforço da empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS 

FRANCISCO DE HOLANDA
Centros Qualifica 06/11/2017 02/01/2017 30/09/2018 288 146,00 FSE 244 924,10

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

03 - Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para todas as faixas etárias em contextos 

formais, não formais e informais, atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos 

trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis, inclusive através da orientação profissional e 

da validação das competências adquiridas;

Portugal Norte; -

POCH-03-5470-FSE-000373
Programa Operacional do 

Capital Humano

03 - Aprendizagem, Qualificação ao longo da 

vida e reforço da empregabilidade

REGIBIO - FORMAÇÃO E 

CONSULTADORIA, SOCIEDADE 

UNIPESSOAL LDA

Centros Qualifica 07/11/2017 02/01/2017 30/09/2018 282 410,05 FSE 240 048,54

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

03 - Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para todas as faixas etárias em contextos 

formais, não formais e informais, atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos 

trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis, inclusive através da orientação profissional e 

da validação das competências adquiridas;

Portugal Norte; -

POCH-03-5470-FSE-000374
Programa Operacional do 

Capital Humano

03 - Aprendizagem, Qualificação ao longo da 

vida e reforço da empregabilidade
NERVIR - ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL Centros Qualifica 06/11/2017 01/06/2017 30/09/2018 123 465,45 FSE 104 945,63

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

03 - Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para todas as faixas etárias em contextos 

formais, não formais e informais, atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos 

trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis, inclusive através da orientação profissional e 

da validação das competências adquiridas;

Portugal Norte; -

POCH-03-5470-FSE-000375
Programa Operacional do 

Capital Humano

03 - Aprendizagem, Qualificação ao longo da 

vida e reforço da empregabilidade

ENSIGAIA - EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO, 

SOCIEDADE UNIPESSOAL LDA
Centros Qualifica 07/11/2017 16/01/2017 30/09/2018 287 640,08 FSE 244 494,07

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

03 - Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para todas as faixas etárias em contextos 

formais, não formais e informais, atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos 

trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis, inclusive através da orientação profissional e 

da validação das competências adquiridas;

Portugal Norte; -

POCH-03-5470-FSE-000377
Programa Operacional do 

Capital Humano

03 - Aprendizagem, Qualificação ao longo da 

vida e reforço da empregabilidade

SODENFOR - SOCIEDADE DIFUSORA DE 

ENSINO DA FIGUEIRA DA FOZ, 

LIMITADA

Centros Qualifica 06/11/2017 09/02/2017 30/09/2018 217 350,00 FSE 184 747,50

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

03 - Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para todas as faixas etárias em contextos 

formais, não formais e informais, atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos 

trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis, inclusive através da orientação profissional e 

da validação das competências adquiridas;

Portugal Centro; -

POCH-03-5470-FSE-000378
Programa Operacional do 

Capital Humano

03 - Aprendizagem, Qualificação ao longo da 

vida e reforço da empregabilidade

CENTRO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL 

DA INDUSTRIA DE FUNDIÇÃO
Centros Qualifica 07/11/2017 11/01/2017 30/09/2018 167 554,74 FSE 142 421,53

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

03 - Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para todas as faixas etárias em contextos 

formais, não formais e informais, atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos 

trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis, inclusive através da orientação profissional e 

da validação das competências adquiridas;

Portugal Norte; -

POCH-03-5470-FSE-000379
Programa Operacional do 

Capital Humano

03 - Aprendizagem, Qualificação ao longo da 

vida e reforço da empregabilidade

ADRIMAG - ASSOCIAÇÃO DE 

DESENVOLVIMENTO RURAL 

INTEGRADO DAS SERRAS DE 

MONTEMURO, ARADA E GRALHEIRA

Centros Qualifica 07/11/2017 01/02/2017 30/09/2018 159 575,97 FSE 135 639,57

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

03 - Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para todas as faixas etárias em contextos 

formais, não formais e informais, atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos 

trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis, inclusive através da orientação profissional e 

da validação das competências adquiridas;

Portugal Norte; -

POCH-03-5470-FSE-000380
Programa Operacional do 

Capital Humano

03 - Aprendizagem, Qualificação ao longo da 

vida e reforço da empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE 

VENDAS NOVAS
Centros Qualifica 07/11/2017 04/01/2017 30/09/2018 162 149,75 FSE 137 827,29

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

03 - Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para todas as faixas etárias em contextos 

formais, não formais e informais, atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos 

trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis, inclusive através da orientação profissional e 

da validação das competências adquiridas;

Portugal Alentejo; -

POCH-03-5470-FSE-000381
Programa Operacional do 

Capital Humano

03 - Aprendizagem, Qualificação ao longo da 

vida e reforço da empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS Nº 1 DE 

GONDOMAR
Centros Qualifica 06/11/2017 15/02/2017 30/09/2018 257 221,57 FSE 218 638,33

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

03 - Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para todas as faixas etárias em contextos 

formais, não formais e informais, atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos 

trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis, inclusive através da orientação profissional e 

da validação das competências adquiridas;

Portugal Norte; -

POCH-03-5470-FSE-000382
Programa Operacional do 

Capital Humano

03 - Aprendizagem, Qualificação ao longo da 

vida e reforço da empregabilidade

ESCOLA DAS VIRTUDES - COOPERATIVA 

DE ENSINO POLIVALENTE E ARTÍSTICO 

CRL

Centros Qualifica 06/11/2017 01/02/2017 30/09/2018 281 215,07 FSE 239 032,81

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

03 - Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para todas as faixas etárias em contextos 

formais, não formais e informais, atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos 

trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis, inclusive através da orientação profissional e 

da validação das competências adquiridas;

Portugal Norte; -

POCH-03-5470-FSE-000383
Programa Operacional do 

Capital Humano

03 - Aprendizagem, Qualificação ao longo da 

vida e reforço da empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE SEVER 

DO VOUGA
Centros Qualifica 06/11/2017 12/01/2017 30/09/2018 163 784,78 FSE 139 217,06

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

03 - Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para todas as faixas etárias em contextos 

formais, não formais e informais, atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos 

trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis, inclusive através da orientação profissional e 

da validação das competências adquiridas;

Portugal Centro; -

POCH-03-5470-FSE-000384
Programa Operacional do 

Capital Humano

03 - Aprendizagem, Qualificação ao longo da 

vida e reforço da empregabilidade
ESCOLA SECUNDARIA DE PENICHE Centros Qualifica 07/11/2017 02/05/2017 30/09/2018 169 469,65 FSE 144 049,20

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

03 - Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para todas as faixas etárias em contextos 

formais, não formais e informais, atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos 

trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis, inclusive através da orientação profissional e 

da validação das competências adquiridas;

Portugal Centro; -
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POCH-03-5470-FSE-000385
Programa Operacional do 

Capital Humano

03 - Aprendizagem, Qualificação ao longo da 

vida e reforço da empregabilidade

ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL DA REGIÃO 

DE VISEU
Centros Qualifica 07/11/2017 02/02/2017 31/07/2018 143 618,35 FSE 122 075,60

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

03 - Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para todas as faixas etárias em contextos 

formais, não formais e informais, atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos 

trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis, inclusive através da orientação profissional e 

da validação das competências adquiridas;

Portugal Centro; -

POCH-03-5470-FSE-000386
Programa Operacional do 

Capital Humano

03 - Aprendizagem, Qualificação ao longo da 

vida e reforço da empregabilidade
AGRUPAMENTO DE ESCOLAS OURÉM Centros Qualifica 07/11/2017 13/03/2017 30/09/2018 146 629,70 FSE 124 635,25

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

03 - Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para todas as faixas etárias em contextos 

formais, não formais e informais, atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos 

trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis, inclusive através da orientação profissional e 

da validação das competências adquiridas;

Portugal Centro; -

POCH-03-5470-FSE-000387
Programa Operacional do 

Capital Humano

03 - Aprendizagem, Qualificação ao longo da 

vida e reforço da empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE 

ESTARREJA
Centros Qualifica 15/11/2017 09/02/2017 30/09/2018 315 325,49 FSE 268 026,67

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

03 - Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para todas as faixas etárias em contextos 

formais, não formais e informais, atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos 

trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis, inclusive através da orientação profissional e 

da validação das competências adquiridas;

Portugal Centro; -

POCH-03-5470-FSE-000388
Programa Operacional do 

Capital Humano

03 - Aprendizagem, Qualificação ao longo da 

vida e reforço da empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS 

HENRIQUES NOGUEIRA
Centros Qualifica 07/11/2017 03/01/2017 30/09/2018 167 554,74 FSE 142 421,53

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

03 - Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para todas as faixas etárias em contextos 

formais, não formais e informais, atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos 

trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis, inclusive através da orientação profissional e 

da validação das competências adquiridas;

Portugal Centro; -

POCH-03-5470-FSE-000389
Programa Operacional do 

Capital Humano

03 - Aprendizagem, Qualificação ao longo da 

vida e reforço da empregabilidade

CENTRO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL 

DE ARTESANATO (CEARTE)
Centros Qualifica 06/11/2017 03/01/2017 30/09/2018 167 554,74 FSE 142 421,53

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

03 - Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para todas as faixas etárias em contextos 

formais, não formais e informais, atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos 

trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis, inclusive através da orientação profissional e 

da validação das competências adquiridas;

Portugal Centro; -

POCH-03-5470-FSE-000390
Programa Operacional do 

Capital Humano

03 - Aprendizagem, Qualificação ao longo da 

vida e reforço da empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS ABADE DE 

BAÇAL, BRAGANÇA
Centros Qualifica 06/11/2017 19/01/2017 30/09/2018 143 618,37 FSE 122 075,61

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

03 - Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para todas as faixas etárias em contextos 

formais, não formais e informais, atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos 

trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis, inclusive através da orientação profissional e 

da validação das competências adquiridas;

Portugal Norte; -

POCH-03-5470-FSE-000392
Programa Operacional do 

Capital Humano

03 - Aprendizagem, Qualificação ao longo da 

vida e reforço da empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE 

ALBERGARIA-A-VELHA
Centros Qualifica 07/11/2017 16/01/2017 30/09/2018 162 149,75 FSE 137 827,29

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

03 - Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para todas as faixas etárias em contextos 

formais, não formais e informais, atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos 

trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis, inclusive através da orientação profissional e 

da validação das competências adquiridas;

Portugal Centro; -

POCH-03-5470-FSE-000393
Programa Operacional do 

Capital Humano

03 - Aprendizagem, Qualificação ao longo da 

vida e reforço da empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS 

MARCELINO MESQUITA DO CARTAXO
Centros Qualifica 06/11/2017 22/03/2017 30/09/2018 267 291,44 FSE 227 197,72

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

03 - Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para todas as faixas etárias em contextos 

formais, não formais e informais, atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos 

trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis, inclusive através da orientação profissional e 

da validação das competências adquiridas;

Portugal Alentejo; -

POCH-03-5470-FSE-000394
Programa Operacional do 

Capital Humano

03 - Aprendizagem, Qualificação ao longo da 

vida e reforço da empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE 

GRÂNDOLA
Centros Qualifica 06/11/2017 01/02/2017 30/09/2018 159 655,73 FSE 135 707,37

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

03 - Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para todas as faixas etárias em contextos 

formais, não formais e informais, atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos 

trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis, inclusive através da orientação profissional e 

da validação das competências adquiridas;

Portugal Alentejo; -

POCH-03-5470-FSE-000395
Programa Operacional do 

Capital Humano

03 - Aprendizagem, Qualificação ao longo da 

vida e reforço da empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS MARINHA 

GRANDE POENTE
Centros Qualifica 06/11/2017 11/04/2017 30/09/2018 239 092,60 FSE 203 228,71

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

03 - Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para todas as faixas etárias em contextos 

formais, não formais e informais, atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos 

trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis, inclusive através da orientação profissional e 

da validação das competências adquiridas;

Portugal Centro; -

POCH-03-5470-FSE-000396
Programa Operacional do 

Capital Humano

03 - Aprendizagem, Qualificação ao longo da 

vida e reforço da empregabilidade

ROTA DO GUADIANA-ASSOCIAÇÃO DE 

DESENVOLVIMENTO INTEGRADO
Centros Qualifica 12/12/2017 01/09/2017 30/09/2018 103 644,59 FSE 88 097,90

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

03 - Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para todas as faixas etárias em contextos 

formais, não formais e informais, atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos 

trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis, inclusive através da orientação profissional e 

da validação das competências adquiridas;

Portugal Alentejo; -

POCH-03-5470-FSE-000397
Programa Operacional do 

Capital Humano

03 - Aprendizagem, Qualificação ao longo da 

vida e reforço da empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS RAFAEL 

BORDALO PINHEIRO
Centros Qualifica 06/11/2017 03/01/2017 30/09/2018 162 149,75 FSE 137 827,29

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

03 - Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para todas as faixas etárias em contextos 

formais, não formais e informais, atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos 

trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis, inclusive através da orientação profissional e 

da validação das competências adquiridas;

Portugal Centro; -

POCH-03-5470-FSE-000398
Programa Operacional do 

Capital Humano

03 - Aprendizagem, Qualificação ao longo da 

vida e reforço da empregabilidade

PRO SENA - EMPRESA PROMOTORA DE 

SERVIÇOS DE ENSINO S.A.
Centros Qualifica 06/11/2017 01/04/2017 30/09/2018 191 105,06 FSE 162 439,30

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

03 - Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para todas as faixas etárias em contextos 

formais, não formais e informais, atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos 

trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis, inclusive através da orientação profissional e 

da validação das competências adquiridas;

Portugal Centro; -

POCH-03-5470-FSE-000399
Programa Operacional do 

Capital Humano

03 - Aprendizagem, Qualificação ao longo da 

vida e reforço da empregabilidade

APCC - ASSOCIAÇÃO DE PARALISIA 

CEREBRAL DE COIMBRA
Centros Qualifica 07/11/2017 01/03/2017 30/09/2018 151 517,35 FSE 128 789,75

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

03 - Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para todas as faixas etárias em contextos 

formais, não formais e informais, atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos 

trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis, inclusive através da orientação profissional e 

da validação das competências adquiridas;

Portugal Centro; -

POCH-03-5470-FSE-000401
Programa Operacional do 

Capital Humano

03 - Aprendizagem, Qualificação ao longo da 

vida e reforço da empregabilidade

COOPTÉCNICA - GUSTAVE EIFFEL, 

COOPERATIVA DE ENSINO E 

FORMAÇÃO TÉCNICO PROFISSIONAL 

CRL

Centros Qualifica 06/11/2017 02/01/2017 30/09/2018 209 443,42 FSE 178 026,91

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

03 - Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para todas as faixas etárias em contextos 

formais, não formais e informais, atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos 

trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis, inclusive através da orientação profissional e 

da validação das competências adquiridas;

Portugal Centro; -

POCH-03-5470-FSE-000402
Programa Operacional do 

Capital Humano

03 - Aprendizagem, Qualificação ao longo da 

vida e reforço da empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE 

FONTES PEREIRA DE MELO
Centros Qualifica 07/11/2017 03/01/2017 30/09/2018 167 554,74 FSE 142 421,53

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

03 - Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para todas as faixas etárias em contextos 

formais, não formais e informais, atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos 

trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis, inclusive através da orientação profissional e 

da validação das competências adquiridas;

Portugal Norte; -

POCH-03-5470-FSE-000403
Programa Operacional do 

Capital Humano

03 - Aprendizagem, Qualificação ao longo da 

vida e reforço da empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS LIMA-DE-

FARIA, CANTANHEDE
Centros Qualifica 15/11/2017 29/06/2017 30/09/2018 131 341,29 FSE 111 640,10

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

03 - Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para todas as faixas etárias em contextos 

formais, não formais e informais, atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos 

trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis, inclusive através da orientação profissional e 

da validação das competências adquiridas;

Portugal Centro; -

POCH-03-5470-FSE-000404
Programa Operacional do 

Capital Humano

03 - Aprendizagem, Qualificação ao longo da 

vida e reforço da empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS JOSÉ 

ESTEVÃO
Centros Qualifica 06/11/2017 08/04/2017 30/09/2018 127 580,99 FSE 108 443,84

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

03 - Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para todas as faixas etárias em contextos 

formais, não formais e informais, atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos 

trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis, inclusive através da orientação profissional e 

da validação das competências adquiridas;

Portugal Centro; -

POCH-03-5470-FSE-000405
Programa Operacional do 

Capital Humano

03 - Aprendizagem, Qualificação ao longo da 

vida e reforço da empregabilidade

ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO 

INTEGRADO DE POIARES
Centros Qualifica 07/11/2017 01/06/2017 30/09/2018 128 098,30 FSE 108 883,56

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

03 - Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para todas as faixas etárias em contextos 

formais, não formais e informais, atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos 

trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis, inclusive através da orientação profissional e 

da validação das competências adquiridas;

Portugal Centro; -

POCH-03-5470-FSE-000406
Programa Operacional do 

Capital Humano

03 - Aprendizagem, Qualificação ao longo da 

vida e reforço da empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE 

ÁGUEDA SUL
Centros Qualifica 07/11/2017 12/06/2017 30/09/2018 224 883,36 FSE 191 150,86

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

03 - Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para todas as faixas etárias em contextos 

formais, não formais e informais, atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos 

trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis, inclusive através da orientação profissional e 

da validação das competências adquiridas;

Portugal Centro; -

POCH-03-5470-FSE-000407
Programa Operacional do 

Capital Humano

03 - Aprendizagem, Qualificação ao longo da 

vida e reforço da empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE 

POMBAL
Centros Qualifica 06/11/2017 12/04/2017 30/09/2018 127 580,99 FSE 108 443,84

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

03 - Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para todas as faixas etárias em contextos 

formais, não formais e informais, atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos 

trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis, inclusive através da orientação profissional e 

da validação das competências adquiridas;

Portugal Centro; -

POCH-03-5470-FSE-000408
Programa Operacional do 

Capital Humano

03 - Aprendizagem, Qualificação ao longo da 

vida e reforço da empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE 

MOIMENTA DA BEIRA
Centros Qualifica 06/11/2017 03/01/2017 26/02/2018 167 554,74 FSE 142 421,53

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

03 - Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para todas as faixas etárias em contextos 

formais, não formais e informais, atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos 

trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis, inclusive através da orientação profissional e 

da validação das competências adquiridas;

Portugal Norte; -
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POCH-03-5470-FSE-000409
Programa Operacional do 

Capital Humano

03 - Aprendizagem, Qualificação ao longo da 

vida e reforço da empregabilidade

NERLEI - ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL 

DA REGIÃO DE LEIRIA
Centros Qualifica 07/11/2017 12/04/2017 30/09/2018 219 017,98 FSE 186 165,28

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

03 - Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para todas as faixas etárias em contextos 

formais, não formais e informais, atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos 

trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis, inclusive através da orientação profissional e 

da validação das competências adquiridas;

Portugal Centro; -

POCH-03-5470-FSE-000410
Programa Operacional do 

Capital Humano

03 - Aprendizagem, Qualificação ao longo da 

vida e reforço da empregabilidade

ESCOLA SECUNDARIA DE HENRIQUE 

MEDINA
Centros Qualifica 07/11/2017 08/02/2017 30/09/2018 135 719,37 FSE 115 361,46

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

03 - Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para todas as faixas etárias em contextos 

formais, não formais e informais, atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos 

trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis, inclusive através da orientação profissional e 

da validação das competências adquiridas;

Portugal Norte; -

POCH-03-5470-FSE-000411
Programa Operacional do 

Capital Humano

03 - Aprendizagem, Qualificação ao longo da 

vida e reforço da empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE 

ALCANENA
Centros Qualifica 06/11/2017 10/01/2017 30/09/2018 143 618,35 FSE 122 075,60

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

03 - Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para todas as faixas etárias em contextos 

formais, não formais e informais, atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos 

trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis, inclusive através da orientação profissional e 

da validação das competências adquiridas;

Portugal Centro; -

POCH-03-5470-FSE-000412
Programa Operacional do 

Capital Humano

03 - Aprendizagem, Qualificação ao longo da 

vida e reforço da empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS Nº 1 DE 

MARCO DE CANAVESES
Centros Qualifica 06/11/2017 13/03/2017 30/09/2018 267 152,51 FSE 227 079,63

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

03 - Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para todas as faixas etárias em contextos 

formais, não formais e informais, atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos 

trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis, inclusive através da orientação profissional e 

da validação das competências adquiridas;

Portugal Norte; -

POCH-03-5470-FSE-000413
Programa Operacional do 

Capital Humano

03 - Aprendizagem, Qualificação ao longo da 

vida e reforço da empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE 

MANGUALDE
Centros Qualifica 06/11/2017 01/06/2017 30/09/2018 240 560,73 FSE 204 476,62

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

03 - Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para todas as faixas etárias em contextos 

formais, não formais e informais, atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos 

trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis, inclusive através da orientação profissional e 

da validação das competências adquiridas;

Portugal Centro; -

POCH-03-5470-FSE-000414
Programa Operacional do 

Capital Humano

03 - Aprendizagem, Qualificação ao longo da 

vida e reforço da empregabilidade

ESCOLA SECUNDÁRIA DR.AUGUSTO 

CÉSAR DA SILVA FERREIRA, RIO MAIOR
Centros Qualifica 07/11/2017 01/01/2017 30/09/2018 162 149,75 FSE 137 827,29

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

03 - Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para todas as faixas etárias em contextos 

formais, não formais e informais, atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos 

trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis, inclusive através da orientação profissional e 

da validação das competências adquiridas;

Portugal Alentejo; -

POCH-03-5470-FSE-000415
Programa Operacional do 

Capital Humano

03 - Aprendizagem, Qualificação ao longo da 

vida e reforço da empregabilidade

TAIPA - ORGANIZAÇÃO COOPERATIVA 

PARA O DESENVOLVIMENTO 

INTEGRADO DO CONCELHO DE 

ODEMIRA CRL

Centros Qualifica 06/11/2017 01/04/2017 30/09/2018 215 411,91 FSE 183 100,12

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

03 - Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para todas as faixas etárias em contextos 

formais, não formais e informais, atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos 

trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis, inclusive através da orientação profissional e 

da validação das competências adquiridas;

Portugal Alentejo; -

POCH-03-5470-FSE-000416
Programa Operacional do 

Capital Humano

03 - Aprendizagem, Qualificação ao longo da 

vida e reforço da empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS 

TEMPLÁRIOS
Centros Qualifica 06/11/2017 23/03/2017 30/09/2018 267 291,44 FSE 227 197,72

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

03 - Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para todas as faixas etárias em contextos 

formais, não formais e informais, atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos 

trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis, inclusive através da orientação profissional e 

da validação das competências adquiridas;

Portugal Centro; -

POCH-03-5470-FSE-000417
Programa Operacional do 

Capital Humano

03 - Aprendizagem, Qualificação ao longo da 

vida e reforço da empregabilidade

DELTA SERVIÇOS - CONSULTORIA E 

SERVIÇOS, LDA
Centros Qualifica 06/11/2017 01/02/2017 30/09/2018 199 390,14 FSE 169 481,62

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

03 - Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para todas as faixas etárias em contextos 

formais, não formais e informais, atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos 

trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis, inclusive através da orientação profissional e 

da validação das competências adquiridas;

Portugal Alentejo; -

POCH-03-5470-FSE-000418
Programa Operacional do 

Capital Humano

03 - Aprendizagem, Qualificação ao longo da 

vida e reforço da empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DA 

AZAMBUJA
Centros Qualifica 06/11/2017 02/01/2017 30/09/2018 162 149,75 FSE 137 827,29

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

03 - Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para todas as faixas etárias em contextos 

formais, não formais e informais, atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos 

trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis, inclusive através da orientação profissional e 

da validação das competências adquiridas;

Portugal Alentejo; -

POCH-03-5470-FSE-000419
Programa Operacional do 

Capital Humano

03 - Aprendizagem, Qualificação ao longo da 

vida e reforço da empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DA 

BATALHA
Centros Qualifica 07/11/2017 05/04/2017 30/09/2018 123 465,48 FSE 104 945,66

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

03 - Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para todas as faixas etárias em contextos 

formais, não formais e informais, atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos 

trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis, inclusive através da orientação profissional e 

da validação das competências adquiridas;

Portugal Centro; -

POCH-03-5470-FSE-000420
Programa Operacional do 

Capital Humano

03 - Aprendizagem, Qualificação ao longo da 

vida e reforço da empregabilidade

EPRALIMA - ESCOLA PROFISSIONAL DO 

ALTO LIMA - COOPERATIVA DE 

INTERESSE PÚBLICO E 

RESPONSABILIDADE, LIMITADA

Centros Qualifica 07/11/2017 02/01/2017 30/09/2018 295 349,66 FSE 251 047,21

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

03 - Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para todas as faixas etárias em contextos 

formais, não formais e informais, atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos 

trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis, inclusive através da orientação profissional e 

da validação das competências adquiridas;

Portugal Norte; -

POCH-03-5470-FSE-000421
Programa Operacional do 

Capital Humano

03 - Aprendizagem, Qualificação ao longo da 

vida e reforço da empregabilidade

ASSOCIAÇÃO TORREJANA DE ENSINO 

PROFISSIONAL
Centros Qualifica 07/11/2017 01/02/2017 30/09/2018 199 390,14 FSE 169 481,62

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

03 - Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para todas as faixas etárias em contextos 

formais, não formais e informais, atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos 

trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis, inclusive através da orientação profissional e 

da validação das competências adquiridas;

Portugal Centro; -

POCH-03-5470-FSE-000422
Programa Operacional do 

Capital Humano

03 - Aprendizagem, Qualificação ao longo da 

vida e reforço da empregabilidade

POMBAL PROF - SOCIEDADE DE 

EDUCAÇÃO E ENSINO PROFISSIONAL, 

S.A.

Centros Qualifica 06/11/2017 04/01/2017 30/09/2018 243 224,62 FSE 206 740,93

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

03 - Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para todas as faixas etárias em contextos 

formais, não formais e informais, atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos 

trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis, inclusive através da orientação profissional e 

da validação das competências adquiridas;

Portugal Centro; -

POCH-03-5470-FSE-000423
Programa Operacional do 

Capital Humano

03 - Aprendizagem, Qualificação ao longo da 

vida e reforço da empregabilidade

REGIBIO - FORMAÇÃO E 

CONSULTADORIA, SOCIEDADE 

UNIPESSOAL LDA

Centros Qualifica 07/11/2017 02/01/2017 30/09/2018 191 433,83 FSE 162 718,76

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

03 - Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para todas as faixas etárias em contextos 

formais, não formais e informais, atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos 

trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis, inclusive através da orientação profissional e 

da validação das competências adquiridas;

Portugal Norte; -

POCH-03-5470-FSE-000424
Programa Operacional do 

Capital Humano

03 - Aprendizagem, Qualificação ao longo da 

vida e reforço da empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS LATINO 

COELHO, LAMEGO
Centros Qualifica 06/11/2017 13/01/2017 30/09/2018 138 582,84 FSE 117 795,41

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

03 - Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para todas as faixas etárias em contextos 

formais, não formais e informais, atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos 

trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis, inclusive através da orientação profissional e 

da validação das competências adquiridas;

Portugal Norte; -

POCH-03-5470-FSE-000425
Programa Operacional do 

Capital Humano

03 - Aprendizagem, Qualificação ao longo da 

vida e reforço da empregabilidade

EPAMG - SOCIEDADE DE ENSINO 

PROFISSIONAL LDA
Centros Qualifica 08/11/2017 02/01/2017 30/09/2018 182 534,29 FSE 155 154,15

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

03 - Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para todas as faixas etárias em contextos 

formais, não formais e informais, atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos 

trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis, inclusive através da orientação profissional e 

da validação das competências adquiridas;

Portugal Centro; -

POCH-03-5470-FSE-000426
Programa Operacional do 

Capital Humano

03 - Aprendizagem, Qualificação ao longo da 

vida e reforço da empregabilidade

INSTITUTO VAZ SERRA,SOCIEDADE DE 

ENSINO,CULTURA E RECREIO S.A.
Centros Qualifica 07/11/2017 09/02/2017 30/09/2018 159 895,09 FSE 135 910,83

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

03 - Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para todas as faixas etárias em contextos 

formais, não formais e informais, atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos 

trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis, inclusive através da orientação profissional e 

da validação das competências adquiridas;

Portugal Centro; -

POCH-03-5470-FSE-000427
Programa Operacional do 

Capital Humano

03 - Aprendizagem, Qualificação ao longo da 

vida e reforço da empregabilidade

ASSOCIAÇÃO PARA A ESCOLA 

PROFISSIONAL DE ARTES DA BEIRA 

INTERIOR

Centros Qualifica 15/11/2017 09/02/2017 30/09/2018 173 731,87 FSE 147 672,09

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

03 - Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para todas as faixas etárias em contextos 

formais, não formais e informais, atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos 

trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis, inclusive através da orientação profissional e 

da validação das competências adquiridas;

Portugal Centro; -

POCH-03-5470-FSE-000428
Programa Operacional do 

Capital Humano

03 - Aprendizagem, Qualificação ao longo da 

vida e reforço da empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS 

HENRIQUE SOMMER, MACEIRA, LEIIA
Centros Qualifica 07/11/2017 09/01/2017 30/09/2018 162 149,75 FSE 137 827,29

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

03 - Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para todas as faixas etárias em contextos 

formais, não formais e informais, atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos 

trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis, inclusive através da orientação profissional e 

da validação das competências adquiridas;

Portugal Centro; -

POCH-03-5470-FSE-000429
Programa Operacional do 

Capital Humano

03 - Aprendizagem, Qualificação ao longo da 

vida e reforço da empregabilidade

COLÉGIO DR. LUÍS PEREIRA DA COSTA 

S.A.
Centros Qualifica 06/11/2017 09/02/2017 30/09/2018 162 149,75 FSE 137 827,29

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

03 - Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para todas as faixas etárias em contextos 

formais, não formais e informais, atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos 

trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis, inclusive através da orientação profissional e 

da validação das competências adquiridas;

Portugal Centro; -

POCH-03-5470-FSE-000430
Programa Operacional do 

Capital Humano

03 - Aprendizagem, Qualificação ao longo da 

vida e reforço da empregabilidade

ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO 

RURAL, MÚTUA DE SEGUROS E MULTI-

SERVIÇOS - MÚTUA DE BASTO/NORTE

Centros Qualifica 07/11/2017 17/04/2017 30/09/2018 245 078,37 FSE 208 316,61

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

03 - Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para todas as faixas etárias em contextos 

formais, não formais e informais, atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos 

trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis, inclusive através da orientação profissional e 

da validação das competências adquiridas;

Portugal Norte; -
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POCH-03-5470-FSE-000431
Programa Operacional do 

Capital Humano

03 - Aprendizagem, Qualificação ao longo da 

vida e reforço da empregabilidade

ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL 

DE BARCELOS
Centros Qualifica 06/11/2017 09/02/2017 30/09/2018 159 655,73 FSE 135 707,37

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

03 - Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para todas as faixas etárias em contextos 

formais, não formais e informais, atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos 

trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis, inclusive através da orientação profissional e 

da validação das competências adquiridas;

Portugal Norte; -

POCH-03-5470-FSE-000432
Programa Operacional do 

Capital Humano

03 - Aprendizagem, Qualificação ao longo da 

vida e reforço da empregabilidade

INSIGNARE - ASSOCIAÇÃO DE ENSINO E 

FORMAÇÃO
Centros Qualifica 06/11/2017 02/04/2017 30/09/2018 227 395,71 FSE 193 286,35

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

03 - Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para todas as faixas etárias em contextos 

formais, não formais e informais, atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos 

trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis, inclusive através da orientação profissional e 

da validação das competências adquiridas;

Portugal Centro; -

POCH-03-5470-FSE-000433
Programa Operacional do 

Capital Humano

03 - Aprendizagem, Qualificação ao longo da 

vida e reforço da empregabilidade

ADEMINHO - ASSOCIAÇÃO PARA O 

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO 

PROFISSIONAL DO ALTO MINHO 

INTERIOR

Centros Qualifica 10/11/2017 01/01/2017 30/09/2018 281 215,07 FSE 239 032,81

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

03 - Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para todas as faixas etárias em contextos 

formais, não formais e informais, atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos 

trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis, inclusive através da orientação profissional e 

da validação das competências adquiridas;

Portugal Norte; -

POCH-03-5470-FSE-000434
Programa Operacional do 

Capital Humano

03 - Aprendizagem, Qualificação ao longo da 

vida e reforço da empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE 

ALMODÔVAR
Centros Qualifica 07/11/2017 06/03/2017 30/09/2018 49 263,88 FSE 41 874,30

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

03 - Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para todas as faixas etárias em contextos 

formais, não formais e informais, atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos 

trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis, inclusive através da orientação profissional e 

da validação das competências adquiridas;

Portugal Alentejo; -

POCH-03-5470-FSE-000435
Programa Operacional do 

Capital Humano

03 - Aprendizagem, Qualificação ao longo da 

vida e reforço da empregabilidade
AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DA SERTÃ Centros Qualifica 07/11/2017 07/04/2017 30/09/2018 123 465,48 FSE 104 945,66

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

03 - Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para todas as faixas etárias em contextos 

formais, não formais e informais, atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos 

trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis, inclusive através da orientação profissional e 

da validação das competências adquiridas;

Portugal Centro; -

POCH-03-5470-FSE-000436
Programa Operacional do 

Capital Humano

03 - Aprendizagem, Qualificação ao longo da 

vida e reforço da empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE 

ANADIA
Centros Qualifica 07/11/2017 03/04/2017 30/09/2018 161 570,64 FSE 137 335,04

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

03 - Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para todas as faixas etárias em contextos 

formais, não formais e informais, atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos 

trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis, inclusive através da orientação profissional e 

da validação das competências adquiridas;

Portugal Centro; -

POCH-03-5470-FSE-000437
Programa Operacional do 

Capital Humano

03 - Aprendizagem, Qualificação ao longo da 

vida e reforço da empregabilidade

ETPR - ESCOLA TÉCNICA E 

PROFISSIONAL DO RIBATEJO, S.A.
Centros Qualifica 05/01/2018 09/02/2017 30/09/2018 179 522,94 FSE 152 594,50

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

03 - Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para todas as faixas etárias em contextos 

formais, não formais e informais, atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos 

trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis, inclusive através da orientação profissional e 

da validação das competências adquiridas;

Portugal Alentejo; -

POCH-03-5470-FSE-000438
Programa Operacional do 

Capital Humano

03 - Aprendizagem, Qualificação ao longo da 

vida e reforço da empregabilidade

ASSOCIAÇÃO DE INDUSTRIAIS DO 

CONCELHO DE POMBAL-AICP
Centros Qualifica 22/01/2018 05/01/2017 30/09/2018 253 474,08 FSE 215 452,97

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

03 - Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para todas as faixas etárias em contextos 

formais, não formais e informais, atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos 

trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis, inclusive através da orientação profissional e 

da validação das competências adquiridas;

Portugal Centro; -

POCH-03-5470-FSE-000439
Programa Operacional do 

Capital Humano

03 - Aprendizagem, Qualificação ao longo da 

vida e reforço da empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE 

VALBOM
Centros Qualifica 07/11/2017 04/01/2017 30/09/2018 86 711,01 FSE 73 704,36

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

03 - Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para todas as faixas etárias em contextos 

formais, não formais e informais, atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos 

trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis, inclusive através da orientação profissional e 

da validação das competências adquiridas;

Portugal Norte; -

POCH-03-5470-FSE-000440
Programa Operacional do 

Capital Humano

03 - Aprendizagem, Qualificação ao longo da 

vida e reforço da empregabilidade

E. P. C. - ESCOLA PROFISSIONAL DE 

CORUCHE LDA
Centros Qualifica 06/11/2017 01/02/2017 30/09/2018 154 505,55 FSE 131 329,72

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

03 - Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para todas as faixas etárias em contextos 

formais, não formais e informais, atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos 

trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis, inclusive através da orientação profissional e 

da validação das competências adquiridas;

Portugal Alentejo; -

POCH-03-5470-FSE-000441
Programa Operacional do 

Capital Humano

03 - Aprendizagem, Qualificação ao longo da 

vida e reforço da empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE 

CASTRO DAIRE
Centros Qualifica 08/01/2018 03/01/2017 30/09/2018 167 554,74 FSE 142 421,53

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

03 - Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para todas as faixas etárias em contextos 

formais, não formais e informais, atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos 

trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis, inclusive através da orientação profissional e 

da validação das competências adquiridas;

Portugal Centro; -

POCH-03-5470-FSE-000442
Programa Operacional do 

Capital Humano

03 - Aprendizagem, Qualificação ao longo da 

vida e reforço da empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS ANTÓNIO 

SÉRGIO
Centros Qualifica 08/01/2018 03/01/2017 30/09/2018 131 264,45 FSE 111 574,78

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

03 - Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para todas as faixas etárias em contextos 

formais, não formais e informais, atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos 

trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis, inclusive através da orientação profissional e 

da validação das competências adquiridas;

Portugal Norte; -

POCH-03-5470-FSE-000443
Programa Operacional do 

Capital Humano

03 - Aprendizagem, Qualificação ao longo da 

vida e reforço da empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS FERNÃO 

MAGALHÃES, CHAVES
Centros Qualifica 08/01/2018 14/03/2017 28/09/2018 151 517,35 FSE 128 789,75

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

03 - Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para todas as faixas etárias em contextos 

formais, não formais e informais, atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos 

trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis, inclusive através da orientação profissional e 

da validação das competências adquiridas;

Portugal Norte; -

POCH-03-5470-FSE-000444
Programa Operacional do 

Capital Humano

03 - Aprendizagem, Qualificação ao longo da 

vida e reforço da empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS GABRIEL 

PEREIRA
Centros Qualifica 08/01/2018 15/03/2017 30/09/2018 199 390,14 FSE 169 481,62

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

03 - Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para todas as faixas etárias em contextos 

formais, não formais e informais, atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos 

trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis, inclusive através da orientação profissional e 

da validação das competências adquiridas;

Portugal Alentejo; -

POCH-03-5470-FSE-000445
Programa Operacional do 

Capital Humano

03 - Aprendizagem, Qualificação ao longo da 

vida e reforço da empregabilidade
FUNDAÇÃO INATEL Centros Qualifica 09/01/2018 06/07/2017 30/09/2018 252 260,39 FSE 214 421,33

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

03 - Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para todas as faixas etárias em contextos 

formais, não formais e informais, atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos 

trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis, inclusive através da orientação profissional e 

da validação das competências adquiridas;

Portugal Norte; -

POCH-03-5470-FSE-000446
Programa Operacional do 

Capital Humano

03 - Aprendizagem, Qualificação ao longo da 

vida e reforço da empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE 

ARRAIOLOS
Centros Qualifica 03/01/2018 03/01/2017 31/12/2018 162 149,75 FSE 137 827,29

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

03 - Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para todas as faixas etárias em contextos 

formais, não formais e informais, atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos 

trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis, inclusive através da orientação profissional e 

da validação das competências adquiridas;

Portugal Alentejo; -

POCH-03-5470-FSE-000447
Programa Operacional do 

Capital Humano

03 - Aprendizagem, Qualificação ao longo da 

vida e reforço da empregabilidade
AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DA TROFA Centros Qualifica 09/01/2018 05/01/2017 30/09/2018 146 629,70 FSE 124 635,25

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

03 - Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para todas as faixas etárias em contextos 

formais, não formais e informais, atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos 

trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis, inclusive através da orientação profissional e 

da validação das competências adquiridas;

Portugal Norte; -

POCH-03-5470-FSE-000448
Programa Operacional do 

Capital Humano

03 - Aprendizagem, Qualificação ao longo da 

vida e reforço da empregabilidade

ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL DE PONTE 

DE LIMA
Centros Qualifica 03/01/2018 18/07/2017 30/09/2018 131 650,15 FSE 111 902,63

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

03 - Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para todas as faixas etárias em contextos 

formais, não formais e informais, atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos 

trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis, inclusive através da orientação profissional e 

da validação das competências adquiridas;

Portugal Norte; -

POCH-03-5470-FSE-000451
Programa Operacional do 

Capital Humano

03 - Aprendizagem, Qualificação ao longo da 

vida e reforço da empregabilidade

CENTRO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL 

DA INDÚSTRIA ELECTRÓNICA, ENERGIA, 

TELECOMUNICAÇÕES E TECNOLOGIAS 

DA INFORMAÇÃO

Cursos de Educação e Formação 

de Adultos (EFA)
18/06/2018 09/01/2017 29/05/2018 150 000,00 FSE 127 500,00

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

03 - Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para todas as faixas etárias em contextos 

formais, não formais e informais, atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos 

trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis, inclusive através da orientação profissional e 

da validação das competências adquiridas;

Portugal
Área Metropolitana do 

Porto
Porto

POCH-03-5470-FSE-000458
Programa Operacional do 

Capital Humano

03 - Aprendizagem, Qualificação ao longo da 

vida e reforço da empregabilidade

CENTRO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL 

DE ARTESANATO (CEARTE)

Cursos de Educação e Formação 

de Adultos (EFA)
24/10/2018 17/07/2017 25/01/2019 140 857,39 FSE 119 728,78

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

03 - Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para todas as faixas etárias em contextos 

formais, não formais e informais, atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos 

trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis, inclusive através da orientação profissional e 

da validação das competências adquiridas;

Portugal Região de Leiria Alvaiázere

POCH-03-5470-FSE-000460
Programa Operacional do 

Capital Humano

03 - Aprendizagem, Qualificação ao longo da 

vida e reforço da empregabilidade

CENTRO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL 

DA INDUSTRIA METALURGICA E 

METALOMECANICA (CENFIM)

Cursos de Educação e Formação 

de Adultos (EFA)
01/03/2019 30/01/2017 20/12/2019 904 755,47 FSE 769 042,15

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

03 - Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para todas as faixas etárias em contextos 

formais, não formais e informais, atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos 

trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis, inclusive através da orientação profissional e 

da validação das competências adquiridas;

Portugal
Área Metropolitana do 

Porto
Oliveira de Azeméis

POCH-03-5470-FSE-000462
Programa Operacional do 

Capital Humano

03 - Aprendizagem, Qualificação ao longo da 

vida e reforço da empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS TOMAZ 

PELAYO, SANTO TIRSO

Cursos de Educação e Formação 

de Adultos (EFA)
28/03/2019 09/10/2017 19/06/2019 298 870,30 FSE 254 039,76

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

03 - Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para todas as faixas etárias em contextos 

formais, não formais e informais, atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos 

trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis, inclusive através da orientação profissional e 

da validação das competências adquiridas;

Portugal
Área Metropolitana do 

Porto
Santo Tirso



                    Programa Operacional Capital Humano (PO CH)

                    Lista de Projetos Aprovados | Reportada a 31/03/2020

Código da Operação | Operation Code
Programa Operacional | 

Operational Programme
Eixo Prioritário do PO | OP Priority Axis

Nome do Beneficiário | Beneficiary 

Name

Nome da Operação | Operation 

Name

Data de Aprovação / 

Approval Date

Data de Início 

Aprovada / Start up 

Date

Data de Fim 

Aprovada / End of 

Operation Date

Despesas Elegíveis Totais 

Atribuídas à Operação | 

Total Eligible Expenditure 

Allocated to the 

Operation

FEEI | ESI 

Fund

Fundo Total Aprovado | 

Total Aproved Fund
Objetivo Temático | Thematic Objective

% 

cofinanciamento | 

% EU funding

Prioridade de Investimento | Investment Priority País | Country NUTS II | NUTS 2 NUTS III | NUTS 3

POCH-03-5470-FSE-000463
Programa Operacional do 

Capital Humano

03 - Aprendizagem, Qualificação ao longo da 

vida e reforço da empregabilidade
ASSOCIAÇÃO DIOGO DE AZAMBUJA

Cursos de Educação e Formação 

de Adultos (EFA)
03/12/2018 22/10/2018 30/06/2021 929 447,00 FSE 790 029,95

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

03 - Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para todas as faixas etárias em contextos 

formais, não formais e informais, atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos 

trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis, inclusive através da orientação profissional e 

da validação das competências adquiridas;

Portugal Região de Coimbra Montemor-o-Velho

POCH-03-5470-FSE-000464
Programa Operacional do 

Capital Humano

03 - Aprendizagem, Qualificação ao longo da 

vida e reforço da empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DA 

LOURINHÃ

Cursos de Educação e Formação 

de Adultos (EFA)
01/06/2018 01/09/2017 31/08/2020 576 175,67 FSE 489 749,32

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

03 - Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para todas as faixas etárias em contextos 

formais, não formais e informais, atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos 

trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis, inclusive através da orientação profissional e 

da validação das competências adquiridas;

Portugal Oeste Lourinhã

POCH-03-5470-FSE-000468
Programa Operacional do 

Capital Humano

03 - Aprendizagem, Qualificação ao longo da 

vida e reforço da empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS FERREIRA 

DE CASTRO

Cursos de Educação e Formação 

de Adultos (EFA)
06/06/2018 20/09/2017 28/02/2020 161 777,50 FSE 137 510,88

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

03 - Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para todas as faixas etárias em contextos 

formais, não formais e informais, atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos 

trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis, inclusive através da orientação profissional e 

da validação das competências adquiridas;

Portugal
Área Metropolitana do 

Porto
Oliveira de Azeméis

POCH-03-5470-FSE-000470
Programa Operacional do 

Capital Humano

03 - Aprendizagem, Qualificação ao longo da 

vida e reforço da empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE 

CALDAS DE VIZELA, VIZELA

Cursos de Educação e Formação 

de Adultos (EFA)
18/06/2018 10/10/2017 31/07/2018 44 170,55 FSE 37 544,97

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

03 - Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para todas as faixas etárias em contextos 

formais, não formais e informais, atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos 

trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis, inclusive através da orientação profissional e 

da validação das competências adquiridas;

Portugal Ave Vizela

POCH-03-5470-FSE-000473
Programa Operacional do 

Capital Humano

03 - Aprendizagem, Qualificação ao longo da 

vida e reforço da empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS FERNÃO 

MAGALHÃES, CHAVES

Cursos de Educação e Formação 

de Adultos (EFA)
10/09/2018 04/06/2018 15/12/2020 263 013,56 FSE 223 561,53

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

03 - Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para todas as faixas etárias em contextos 

formais, não formais e informais, atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos 

trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis, inclusive através da orientação profissional e 

da validação das competências adquiridas;

Portugal Alto Tâmega Chaves

POCH-03-5470-FSE-000480
Programa Operacional do 

Capital Humano

03 - Aprendizagem, Qualificação ao longo da 

vida e reforço da empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DO 

FUNDÃO
Centros Qualifica 08/01/2018 02/05/2017 30/09/2018 135 719,34 FSE 115 361,44

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

03 - Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para todas as faixas etárias em contextos 

formais, não formais e informais, atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos 

trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis, inclusive através da orientação profissional e 

da validação das competências adquiridas;

Portugal Centro; -

POCH-03-5470-FSE-000481
Programa Operacional do 

Capital Humano

03 - Aprendizagem, Qualificação ao longo da 

vida e reforço da empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS Nº 3 DE 

ELVAS
Centros Qualifica 08/01/2018 17/01/2017 30/09/2018 131 341,33 FSE 111 640,13

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

03 - Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para todas as faixas etárias em contextos 

formais, não formais e informais, atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos 

trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis, inclusive através da orientação profissional e 

da validação das competências adquiridas;

Portugal Alentejo; -

POCH-03-5470-FSE-000483
Programa Operacional do 

Capital Humano

03 - Aprendizagem, Qualificação ao longo da 

vida e reforço da empregabilidade

INSTITUTO DO EMPREGO E FORMAÇÃO 

PROFISSIONAL, I.P.

Cursos de Educação e Formação 

de Adultos (EFA)
03/01/2019 26/04/2016 31/03/2019 10 212 958,00 FSE 8 681 014,30

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

03 - Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para todas as faixas etárias em contextos 

formais, não formais e informais, atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos 

trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis, inclusive através da orientação profissional e 

da validação das competências adquiridas;

Portugal Baixo Alentejo Almodôvar

POCH-03-5470-FSE-000487
Programa Operacional do 

Capital Humano

03 - Aprendizagem, Qualificação ao longo da 

vida e reforço da empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE 

MONTEMOR-O-NOVO
Centros Qualifica 09/01/2018 03/01/2017 30/09/2018 167 554,74 FSE 142 421,53

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

03 - Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para todas as faixas etárias em contextos 

formais, não formais e informais, atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos 

trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis, inclusive através da orientação profissional e 

da validação das competências adquiridas;

Portugal Alentejo; -

POCH-03-5470-FSE-000488
Programa Operacional do 

Capital Humano

03 - Aprendizagem, Qualificação ao longo da 

vida e reforço da empregabilidade

CENTRO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL 

PARA A INDUSTRIA DE CERAMICA 

(CENCAL)

Cursos de Aprendizagem 15/10/2018 03/10/2016 02/10/2019 653 295,22 FSE 555 300,94

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

03 - Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para todas as faixas etárias em contextos 

formais, não formais e informais, atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos 

trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis, inclusive através da orientação profissional e 

da validação das competências adquiridas;

Portugal Oeste Caldas da Rainha

POCH-03-5470-FSE-000489
Programa Operacional do 

Capital Humano

03 - Aprendizagem, Qualificação ao longo da 

vida e reforço da empregabilidade

EPO - CENTRO ESCOLAR E 

EMPRESARIAL DO SUDOESTE 

ALENTEJANO, S.A.

Centros Qualifica 05/01/2018 16/02/2017 30/09/2018 159 655,73 FSE 135 707,37

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

03 - Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para todas as faixas etárias em contextos 

formais, não formais e informais, atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos 

trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis, inclusive através da orientação profissional e 

da validação das competências adquiridas;

Portugal Alentejo; -

POCH-03-5470-FSE-000494
Programa Operacional do 

Capital Humano

03 - Aprendizagem, Qualificação ao longo da 

vida e reforço da empregabilidade

INSTITUTO DO EMPREGO E FORMAÇÃO 

PROFISSIONAL, I.P.

Cursos de Educação e Formação 

de Adultos (EFA)
01/06/2018 09/05/2016 04/07/2018 10 700 000,00 FSE 9 095 000,00

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

03 - Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para todas as faixas etárias em contextos 

formais, não formais e informais, atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos 

trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis, inclusive através da orientação profissional e 

da validação das competências adquiridas;

Portugal
Área Metropolitana do 

Porto
Santa Maria da Feira

POCH-03-5470-FSE-000497
Programa Operacional do 

Capital Humano

03 - Aprendizagem, Qualificação ao longo da 

vida e reforço da empregabilidade

CENTRO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL 

DA INDÚSTRIA DE CONSTRUÇÃO CIVIL E 

OBRAS PÚBLICAS DO NORTE

Cursos de Aprendizagem 11/10/2018 28/04/2016 26/04/2019 1 292 851,40 FSE 1 098 923,69

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

03 - Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para todas as faixas etárias em contextos 

formais, não formais e informais, atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos 

trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis, inclusive através da orientação profissional e 

da validação das competências adquiridas;

Portugal
Área Metropolitana do 

Porto
Maia

POCH-03-5470-FSE-000499
Programa Operacional do 

Capital Humano

03 - Aprendizagem, Qualificação ao longo da 

vida e reforço da empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS 

HENRIQUE SOMMER, MACEIRA, LEIIA

Cursos de Educação e Formação 

de Adultos (EFA)
07/06/2018 13/09/2017 31/07/2019 128 767,50 FSE 109 452,38

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

03 - Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para todas as faixas etárias em contextos 

formais, não formais e informais, atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos 

trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis, inclusive através da orientação profissional e 

da validação das competências adquiridas;

Portugal Região de Leiria Leiria

POCH-03-5470-FSE-000500
Programa Operacional do 

Capital Humano

03 - Aprendizagem, Qualificação ao longo da 

vida e reforço da empregabilidade

CENTRO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL 

DA INDUSTRIA DE CORTIÇA
Cursos de Aprendizagem 04/07/2019 19/09/2016 28/05/2019 676 811,77 FSE 575 290,00

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

03 - Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para todas as faixas etárias em contextos 

formais, não formais e informais, atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos 

trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis, inclusive através da orientação profissional e 

da validação das competências adquiridas;

Portugal
Área Metropolitana do 

Porto
Santa Maria da Feira

POCH-03-5470-FSE-000501
Programa Operacional do 

Capital Humano

03 - Aprendizagem, Qualificação ao longo da 

vida e reforço da empregabilidade

INOVINTER - CENTRO DE FORMAÇÃO E 

DE INOVAÇÃO TECNOLÓGICA
Cursos de Aprendizagem 11/11/2019 02/10/2017 01/07/2020 223 978,68 FSE 190 381,88

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

03 - Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para todas as faixas etárias em contextos 

formais, não formais e informais, atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos 

trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis, inclusive através da orientação profissional e 

da validação das competências adquiridas;

Portugal Alentejo Central Vila Viçosa

POCH-03-5470-FSE-000502
Programa Operacional do 

Capital Humano

03 - Aprendizagem, Qualificação ao longo da 

vida e reforço da empregabilidade
AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE CISTER

Cursos de Educação e Formação 

de Adultos (EFA)
12/06/2018 15/09/2017 31/07/2018 125 023,00 FSE 106 269,55

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

03 - Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para todas as faixas etárias em contextos 

formais, não formais e informais, atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos 

trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis, inclusive através da orientação profissional e 

da validação das competências adquiridas;

Portugal Oeste Alcobaça

POCH-03-5470-FSE-000503
Programa Operacional do 

Capital Humano

03 - Aprendizagem, Qualificação ao longo da 

vida e reforço da empregabilidade

INSTITUTO DO EMPREGO E FORMAÇÃO 

PROFISSIONAL, I.P.
Cursos de Aprendizagem 19/11/2018 02/02/2016 18/12/2018 30 764 470,24 FSE 26 149 799,70

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

03 - Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para todas as faixas etárias em contextos 

formais, não formais e informais, atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos 

trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis, inclusive através da orientação profissional e 

da validação das competências adquiridas;

Portugal Tâmega e Sousa Castelo de Paiva

POCH-03-5470-FSE-000505
Programa Operacional do 

Capital Humano

03 - Aprendizagem, Qualificação ao longo da 

vida e reforço da empregabilidade

INSTITUTO DO EMPREGO E FORMAÇÃO 

PROFISSIONAL, I.P.
Cursos de Aprendizagem 30/01/2019 04/04/2016 31/03/2019 12 769 750,02 FSE 10 854 287,52

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

03 - Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para todas as faixas etárias em contextos 

formais, não formais e informais, atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos 

trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis, inclusive através da orientação profissional e 

da validação das competências adquiridas;

Portugal
Área Metropolitana do 

Porto
Santa Maria da Feira

POCH-03-5470-FSE-000506
Programa Operacional do 

Capital Humano

03 - Aprendizagem, Qualificação ao longo da 

vida e reforço da empregabilidade

CENTRO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL 

DE ARTESANATO (CEARTE)
Cursos de Aprendizagem 17/10/2018 26/09/2016 31/07/2019 383 748,97 FSE 326 186,62

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

03 - Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para todas as faixas etárias em contextos 

formais, não formais e informais, atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos 

trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis, inclusive através da orientação profissional e 

da validação das competências adquiridas;

Portugal Região de Coimbra Miranda do Corvo

POCH-03-5470-FSE-000507
Programa Operacional do 

Capital Humano

03 - Aprendizagem, Qualificação ao longo da 

vida e reforço da empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE 

ALBERGARIA-A-VELHA

Cursos de Educação e Formação 

de Adultos (EFA)
15/06/2018 26/02/2018 13/07/2018 50 634,90 FSE 43 039,67

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

03 - Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para todas as faixas etárias em contextos 

formais, não formais e informais, atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos 

trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis, inclusive através da orientação profissional e 

da validação das competências adquiridas;

Portugal Região de Aveiro Albergaria-a-Velha

POCH-03-5470-FSE-000508
Programa Operacional do 

Capital Humano

03 - Aprendizagem, Qualificação ao longo da 

vida e reforço da empregabilidade

CENTRO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL 

DA INDUSTRIA DE OURIVESARIA E 

RELOJOARIA (CINDOR)

Cursos de Aprendizagem 02/10/2018 19/09/2016 18/09/2019 786 595,16 FSE 668 605,89

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

03 - Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para todas as faixas etárias em contextos 

formais, não formais e informais, atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos 

trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis, inclusive através da orientação profissional e 

da validação das competências adquiridas;

Portugal
Área Metropolitana do 

Porto
Gondomar
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POCH-03-5470-FSE-000509
Programa Operacional do 

Capital Humano

03 - Aprendizagem, Qualificação ao longo da 

vida e reforço da empregabilidade

CENTRO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL 

DA INDÚSTRIA TÊXTIL, VESTUÁRIO, 

CONFECÇÃO E LANIFÍCIOS (MODATEX)

Cursos de Aprendizagem 26/03/2019 07/09/2016 20/02/2019 239 581,80 FSE 203 644,53

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

03 - Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para todas as faixas etárias em contextos 

formais, não formais e informais, atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos 

trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis, inclusive através da orientação profissional e 

da validação das competências adquiridas;

Portugal Cávado Barcelos

POCH-03-5470-FSE-000512
Programa Operacional do 

Capital Humano

03 - Aprendizagem, Qualificação ao longo da 

vida e reforço da empregabilidade

CENTRO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL 

DA REPARAÇÃO AUTOMOVEL (CEPRA)
Cursos de Aprendizagem 28/02/2019 18/04/2016 04/03/2019 705 953,66 FSE 600 060,61

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

03 - Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para todas as faixas etárias em contextos 

formais, não formais e informais, atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos 

trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis, inclusive através da orientação profissional e 

da validação das competências adquiridas;

Portugal
Área Metropolitana do 

Porto
Maia

POCH-03-5470-FSE-000515
Programa Operacional do 

Capital Humano

03 - Aprendizagem, Qualificação ao longo da 

vida e reforço da empregabilidade

ESCOLA SECUNDÁRIA DR.AUGUSTO 

CÉSAR DA SILVA FERREIRA, RIO MAIOR

Cursos de Educação e Formação 

de Adultos (EFA)
07/06/2018 21/09/2016 31/08/2019 429 735,00 FSE 365 274,75

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

03 - Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para todas as faixas etárias em contextos 

formais, não formais e informais, atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos 

trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis, inclusive através da orientação profissional e 

da validação das competências adquiridas;

Portugal Lezíria do Tejo Rio Maior

POCH-03-5470-FSE-000517
Programa Operacional do 

Capital Humano

03 - Aprendizagem, Qualificação ao longo da 

vida e reforço da empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DAMIÃO 

DE GOES, ALENQUER

Cursos de Educação e Formação 

de Adultos (EFA)
14/06/2018 13/09/2017 31/07/2020 140 366,88 FSE 119 311,85

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

03 - Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para todas as faixas etárias em contextos 

formais, não formais e informais, atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos 

trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis, inclusive através da orientação profissional e 

da validação das competências adquiridas;

Portugal Oeste Alenquer

POCH-03-5470-FSE-000519
Programa Operacional do 

Capital Humano

03 - Aprendizagem, Qualificação ao longo da 

vida e reforço da empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DAMIÃO 

DE GOES, ALENQUER
Centros Qualifica 15/12/2017 27/09/2017 30/09/2018 103 644,58 FSE 88 097,89

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

03 - Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para todas as faixas etárias em contextos 

formais, não formais e informais, atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos 

trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis, inclusive através da orientação profissional e 

da validação das competências adquiridas;

Portugal Centro; -

POCH-03-5470-FSE-000523
Programa Operacional do 

Capital Humano

03 - Aprendizagem, Qualificação ao longo da 

vida e reforço da empregabilidade

PENAFIEL ACTIVA - ENTIDADE 

EMPRESARIAL LOCAL, EM
Centros Qualifica 10/01/2018 01/09/2017 30/09/2018 205 689,94 FSE 174 836,45

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

03 - Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para todas as faixas etárias em contextos 

formais, não formais e informais, atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos 

trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis, inclusive através da orientação profissional e 

da validação das competências adquiridas;

Portugal Norte; -

POCH-03-5470-FSE-000524
Programa Operacional do 

Capital Humano

03 - Aprendizagem, Qualificação ao longo da 

vida e reforço da empregabilidade

INSTITUTO DO EMPREGO E FORMAÇÃO 

PROFISSIONAL, I.P.
Cursos de Aprendizagem 26/10/2018 16/03/2016 15/03/2019 4 410 751,36 FSE 3 749 138,66

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

03 - Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para todas as faixas etárias em contextos 

formais, não formais e informais, atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos 

trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis, inclusive através da orientação profissional e 

da validação das competências adquiridas;

Portugal Baixo Alentejo Aljustrel

POCH-03-5470-FSE-000525
Programa Operacional do 

Capital Humano

03 - Aprendizagem, Qualificação ao longo da 

vida e reforço da empregabilidade

INSTITUTO DO EMPREGO E FORMAÇÃO 

PROFISSIONAL, I.P.
Cursos de Aprendizagem 29/10/2018 01/04/2016 20/03/2019 5 013 951,43 FSE 4 261 858,72

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

03 - Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para todas as faixas etárias em contextos 

formais, não formais e informais, atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos 

trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis, inclusive através da orientação profissional e 

da validação das competências adquiridas;

Portugal Baixo Alentejo Beja

POCH-03-5470-FSE-000526
Programa Operacional do 

Capital Humano

03 - Aprendizagem, Qualificação ao longo da 

vida e reforço da empregabilidade

RUI PENA & ASSOCIADOS, GABINETE DE 

CONSULTORIA, ESTUDOS E FORMAÇÃO, 

LDA

Centros Qualifica 15/02/2018 01/08/2017 30/09/2018 239 174,39 FSE 203 298,23

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

03 - Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para todas as faixas etárias em contextos 

formais, não formais e informais, atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos 

trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis, inclusive através da orientação profissional e 

da validação das competências adquiridas;

Portugal Alentejo; Centro; Norte; -

POCH-03-5470-FSE-000527
Programa Operacional do 

Capital Humano

03 - Aprendizagem, Qualificação ao longo da 

vida e reforço da empregabilidade

CEPROF - CENTROS ESCOLARES DE 

ENSINO PROFISSIONAL LDA
Centros Qualifica 08/01/2018 01/09/2017 30/09/2018 107 713,76 FSE 91 556,70

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

03 - Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para todas as faixas etárias em contextos 

formais, não formais e informais, atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos 

trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis, inclusive através da orientação profissional e 

da validação das competências adquiridas;

Portugal Norte; -

POCH-03-5470-FSE-000528
Programa Operacional do 

Capital Humano

03 - Aprendizagem, Qualificação ao longo da 

vida e reforço da empregabilidade

OVAR FORMA - ENSINO E FORMAÇÃO , 

LDA
Centros Qualifica 08/01/2018 01/09/2017 30/09/2018 108 910,58 FSE 92 573,99

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

03 - Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para todas as faixas etárias em contextos 

formais, não formais e informais, atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos 

trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis, inclusive através da orientação profissional e 

da validação das competências adquiridas;

Portugal Centro; -

POCH-03-5470-FSE-000529
Programa Operacional do 

Capital Humano

03 - Aprendizagem, Qualificação ao longo da 

vida e reforço da empregabilidade

"DUODIFUSÃO - CENTRO FORMAÇÃO 

PROFISSIONAL LDA"
Centros Qualifica 19/12/2017 01/08/2017 30/09/2018 223 071,25 FSE 189 610,56

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

03 - Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para todas as faixas etárias em contextos 

formais, não formais e informais, atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos 

trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis, inclusive através da orientação profissional e 

da validação das competências adquiridas;

Portugal Norte; -

POCH-03-5470-FSE-000530
Programa Operacional do 

Capital Humano

03 - Aprendizagem, Qualificação ao longo da 

vida e reforço da empregabilidade

CONFEDERAÇÃO DO COMÉRCIO E 

SERVIÇOS DE PORTUGAL (CCP)

Cursos de Educação e Formação 

de Adultos (EFA)
23/01/2020 30/01/2019 30/12/2020 721 380,35 FSE 613 173,30

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

03 - Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para todas as faixas etárias em contextos 

formais, não formais e informais, atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos 

trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis, inclusive através da orientação profissional e 

da validação das competências adquiridas;

Portugal Alentejo Central Évora

POCH-03-5470-FSE-000531
Programa Operacional do 

Capital Humano

03 - Aprendizagem, Qualificação ao longo da 

vida e reforço da empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS D. 

AFONSO HENRIQUES, AVES, SANTO 

TIRSO

Centros Qualifica 08/01/2018 12/09/2017 30/09/2018 100 301,19 FSE 85 256,01

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

03 - Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para todas as faixas etárias em contextos 

formais, não formais e informais, atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos 

trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis, inclusive através da orientação profissional e 

da validação das competências adquiridas;

Portugal Norte; -

POCH-03-5470-FSE-000532
Programa Operacional do 

Capital Humano

03 - Aprendizagem, Qualificação ao longo da 

vida e reforço da empregabilidade

PROFISOUSA - ASSOCIAÇÃO DE ENSINO 

PROFISSIONAL DO VALE DO SOUSA
Centros Qualifica 08/01/2018 02/10/2017 29/01/2018 191 251,76 FSE 162 564,00

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

03 - Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para todas as faixas etárias em contextos 

formais, não formais e informais, atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos 

trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis, inclusive através da orientação profissional e 

da validação das competências adquiridas;

Portugal Norte; -

POCH-03-5470-FSE-000533
Programa Operacional do 

Capital Humano

03 - Aprendizagem, Qualificação ao longo da 

vida e reforço da empregabilidade

INSTITUTO DO EMPREGO E FORMAÇÃO 

PROFISSIONAL, I.P.
Centros Qualifica 22/01/2018 02/09/2017 30/09/2018 196 829,45 FSE 167 305,03

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

03 - Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para todas as faixas etárias em contextos 

formais, não formais e informais, atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos 

trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis, inclusive através da orientação profissional e 

da validação das competências adquiridas;

Portugal Centro; -

POCH-03-5470-FSE-000534
Programa Operacional do 

Capital Humano

03 - Aprendizagem, Qualificação ao longo da 

vida e reforço da empregabilidade

AIDA CCI - CÂMARA DE COMÉRCIO E 

INDÚSTRIA DO DISTRITO DE AVEIRO
Centros Qualifica 15/12/2017 02/10/2017 30/09/2018 131 650,15 FSE 111 902,63

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

03 - Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para todas as faixas etárias em contextos 

formais, não formais e informais, atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos 

trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis, inclusive através da orientação profissional e 

da validação das competências adquiridas;

Portugal Centro; -

POCH-03-5470-FSE-000535
Programa Operacional do 

Capital Humano

03 - Aprendizagem, Qualificação ao longo da 

vida e reforço da empregabilidade

CENTRO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL 

DA INDÚSTRIA DE CALÇADO
Cursos de Aprendizagem 05/12/2017 11/09/2017 24/07/2020 1 961 982,01 FSE 1 667 684,71

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

03 - Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para todas as faixas etárias em contextos 

formais, não formais e informais, atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos 

trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis, inclusive através da orientação profissional e 

da validação das competências adquiridas;

Portugal
Área Metropolitana do 

Porto
São João da Madeira

POCH-03-5470-FSE-000536
Programa Operacional do 

Capital Humano

03 - Aprendizagem, Qualificação ao longo da 

vida e reforço da empregabilidade

INSTITUTO DO EMPREGO E FORMAÇÃO 

PROFISSIONAL, I.P.
Centros Qualifica 15/12/2017 01/09/2017 30/09/2018 103 644,58 FSE 88 097,89

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

03 - Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para todas as faixas etárias em contextos 

formais, não formais e informais, atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos 

trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis, inclusive através da orientação profissional e 

da validação das competências adquiridas;

Portugal Norte; -

POCH-03-5470-FSE-000537
Programa Operacional do 

Capital Humano

03 - Aprendizagem, Qualificação ao longo da 

vida e reforço da empregabilidade
CENTRO DE PROMOÇÃO SOCIAL Centros Qualifica 08/01/2018 29/09/2017 30/09/2018 143 618,35 FSE 122 075,60

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

03 - Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para todas as faixas etárias em contextos 

formais, não formais e informais, atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos 

trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis, inclusive através da orientação profissional e 

da validação das competências adquiridas;

Portugal Centro; -

POCH-03-5470-FSE-000538
Programa Operacional do 

Capital Humano

03 - Aprendizagem, Qualificação ao longo da 

vida e reforço da empregabilidade

INSTITUTO DO EMPREGO E FORMAÇÃO 

PROFISSIONAL, I.P.
Centros Qualifica 15/12/2017 11/09/2017 30/09/2018 111 782,94 FSE 95 015,50

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

03 - Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para todas as faixas etárias em contextos 

formais, não formais e informais, atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos 

trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis, inclusive através da orientação profissional e 

da validação das competências adquiridas;

Portugal Alentejo; -

POCH-03-5470-FSE-000539
Programa Operacional do 

Capital Humano

03 - Aprendizagem, Qualificação ao longo da 

vida e reforço da empregabilidade

INFORPREPARAÇÃO - FORMAÇÃO 

PROFISSIONAL E CONSULTADORIA, LDA
Centros Qualifica 15/12/2017 01/08/2017 30/09/2018 223 087,17 FSE 189 624,09

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

03 - Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para todas as faixas etárias em contextos 

formais, não formais e informais, atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos 

trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis, inclusive através da orientação profissional e 

da validação das competências adquiridas;

Portugal Norte; -
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POCH-03-5470-FSE-000540
Programa Operacional do 

Capital Humano

03 - Aprendizagem, Qualificação ao longo da 

vida e reforço da empregabilidade
AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE CISTER Centros Qualifica 08/01/2018 01/09/2017 30/09/2018 125 550,23 FSE 106 717,70

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

03 - Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para todas as faixas etárias em contextos 

formais, não formais e informais, atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos 

trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis, inclusive através da orientação profissional e 

da validação das competências adquiridas;

Portugal Centro; -

POCH-03-5470-FSE-000542
Programa Operacional do 

Capital Humano

03 - Aprendizagem, Qualificação ao longo da 

vida e reforço da empregabilidade

ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL DE PAÇOS 

DE FERREIRA
Centros Qualifica 15/12/2017 01/08/2017 30/09/2018 167 358,82 FSE 142 255,00

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

03 - Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para todas as faixas etárias em contextos 

formais, não formais e informais, atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos 

trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis, inclusive através da orientação profissional e 

da validação das competências adquiridas;

Portugal Norte; -

POCH-03-5470-FSE-000543
Programa Operacional do 

Capital Humano

03 - Aprendizagem, Qualificação ao longo da 

vida e reforço da empregabilidade

ESCOLA PROFISSIONAL DO VALE DO 

TEJO S.A.
Centros Qualifica 08/01/2018 01/09/2017 30/09/2018 100 301,19 FSE 85 256,01

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

03 - Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para todas as faixas etárias em contextos 

formais, não formais e informais, atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos 

trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis, inclusive através da orientação profissional e 

da validação das competências adquiridas;

Portugal Alentejo; -

POCH-03-5470-FSE-000547
Programa Operacional do 

Capital Humano

03 - Aprendizagem, Qualificação ao longo da 

vida e reforço da empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS GUERRA 

JUNQUEIRO, FREIXO DE ESPADA À 

CINTA

Cursos de Educação e Formação 

de Adultos (EFA)
25/06/2018 06/11/2017 31/08/2019 107 991,00 FSE 91 792,35

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

03 - Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para todas as faixas etárias em contextos 

formais, não formais e informais, atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos 

trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis, inclusive através da orientação profissional e 

da validação das competências adquiridas;

Portugal Douro Freixo de Espada à Cinta

POCH-03-5470-FSE-000548
Programa Operacional do 

Capital Humano

03 - Aprendizagem, Qualificação ao longo da 

vida e reforço da empregabilidade

C.E.S.P.U. - COOPERATIVA DE ENSINO 

SUPERIOR POLITÉCNICO E 

UNIVERSITÁRIO CRL

Centros Qualifica 10/01/2018 01/09/2017 30/09/2018 205 689,94 FSE 174 836,45

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

03 - Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para todas as faixas etárias em contextos 

formais, não formais e informais, atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos 

trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis, inclusive através da orientação profissional e 

da validação das competências adquiridas;

Portugal Norte; -

POCH-03-5470-FSE-000549
Programa Operacional do 

Capital Humano

03 - Aprendizagem, Qualificação ao longo da 

vida e reforço da empregabilidade

FEIRENSINO - ASSOCIAÇÃO DE ENSINO, 

FORMAÇÃO E DESENVOLVIMENTO 

SOCIAL

Centros Qualifica 08/01/2018 02/10/2017 30/09/2018 220 384,27 FSE 187 326,63

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

03 - Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para todas as faixas etárias em contextos 

formais, não formais e informais, atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos 

trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis, inclusive através da orientação profissional e 

da validação das competências adquiridas;

Portugal Norte; -

POCH-03-5470-FSE-000550
Programa Operacional do 

Capital Humano

03 - Aprendizagem, Qualificação ao longo da 

vida e reforço da empregabilidade

EMEQUATRO - EDUCAÇÃO E SERVIÇOS 

LDA
Centros Qualifica 15/12/2017 01/09/2017 30/09/2018 251 469,13 FSE 213 748,76

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

03 - Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para todas as faixas etárias em contextos 

formais, não formais e informais, atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos 

trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis, inclusive através da orientação profissional e 

da validação das competências adquiridas;

Portugal Centro; -

POCH-03-5470-FSE-000551
Programa Operacional do 

Capital Humano

03 - Aprendizagem, Qualificação ao longo da 

vida e reforço da empregabilidade

SINES TECNOPOLO - ASSOCIAÇÃO 

CENTRO DE INCUBAÇÃO DE EMPRESAS 

DE BASE TECNOLÓGICA VASCO DA 

GAMA

Centros Qualifica 19/12/2017 02/10/2017 30/09/2018 119 681,96 FSE 101 729,67

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

03 - Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para todas as faixas etárias em contextos 

formais, não formais e informais, atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos 

trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis, inclusive através da orientação profissional e 

da validação das competências adquiridas;

Portugal Alentejo; -

POCH-03-5470-FSE-000552
Programa Operacional do 

Capital Humano

03 - Aprendizagem, Qualificação ao longo da 

vida e reforço da empregabilidade

CONSULTUA - ENSINO E FORMAÇÃO 

PROFISSIONAL LDA
Centros Qualifica 08/01/2018 02/10/2017 30/09/2018 167 691,78 FSE 142 538,01

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

03 - Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para todas as faixas etárias em contextos 

formais, não formais e informais, atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos 

trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis, inclusive através da orientação profissional e 

da validação das competências adquiridas;

Portugal Norte; -

POCH-03-5470-FSE-000553
Programa Operacional do 

Capital Humano

03 - Aprendizagem, Qualificação ao longo da 

vida e reforço da empregabilidade

URBE - CONSULTORES ASSOCIADOS, 

LIMITADA
Centros Qualifica 08/01/2018 01/09/2017 30/09/2018 217 027,41 FSE 184 473,30

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

03 - Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para todas as faixas etárias em contextos 

formais, não formais e informais, atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos 

trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis, inclusive através da orientação profissional e 

da validação das competências adquiridas;

Portugal Norte; -

POCH-03-5470-FSE-000554
Programa Operacional do 

Capital Humano

03 - Aprendizagem, Qualificação ao longo da 

vida e reforço da empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE 

ARGANIL
Centros Qualifica 21/12/2017 04/09/2017 31/08/2018 95 745,56 FSE 81 383,73

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

03 - Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para todas as faixas etárias em contextos 

formais, não formais e informais, atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos 

trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis, inclusive através da orientação profissional e 

da validação das competências adquiridas;

Portugal Centro; -

POCH-03-5470-FSE-000555
Programa Operacional do 

Capital Humano

03 - Aprendizagem, Qualificação ao longo da 

vida e reforço da empregabilidade
ASSOCIAÇÃO FERNÃO MENDES PINTO Centros Qualifica 08/01/2018 01/09/2017 30/09/2018 162 429,27 FSE 138 064,88

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

03 - Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para todas as faixas etárias em contextos 

formais, não formais e informais, atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos 

trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis, inclusive através da orientação profissional e 

da validação das competências adquiridas;

Portugal Centro; -

POCH-03-5470-FSE-000556
Programa Operacional do 

Capital Humano

03 - Aprendizagem, Qualificação ao longo da 

vida e reforço da empregabilidade

SONAE MC - SERVIÇOS PARTILHADOS, 

S.A.
Centros Qualifica 15/12/2017 01/08/2017 30/09/2018 295 103,50 FSE 250 837,98

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

03 - Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para todas as faixas etárias em contextos 

formais, não formais e informais, atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos 

trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis, inclusive através da orientação profissional e 

da validação das competências adquiridas;

Portugal Norte; -

POCH-03-5470-FSE-000557
Programa Operacional do 

Capital Humano

03 - Aprendizagem, Qualificação ao longo da 

vida e reforço da empregabilidade

TURISFORMA-FORMAÇÃO 

CONSULTADORIA LDA
Centros Qualifica 08/01/2018 02/10/2017 30/09/2018 119 681,96 FSE 101 729,67

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

03 - Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para todas as faixas etárias em contextos 

formais, não formais e informais, atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos 

trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis, inclusive através da orientação profissional e 

da validação das competências adquiridas;

Portugal Centro; -

POCH-03-5470-FSE-000558
Programa Operacional do 

Capital Humano

03 - Aprendizagem, Qualificação ao longo da 

vida e reforço da empregabilidade

TRIFORMIS - FORMAÇÃO E 

CONSULTORIA TÉCNICA, S.A.
Centros Qualifica 05/01/2018 02/10/2017 30/09/2018 179 515,00 FSE 152 587,75

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

03 - Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para todas as faixas etárias em contextos 

formais, não formais e informais, atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos 

trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis, inclusive através da orientação profissional e 

da validação das competências adquiridas;

Portugal Norte; -

POCH-03-5470-FSE-000559
Programa Operacional do 

Capital Humano

03 - Aprendizagem, Qualificação ao longo da 

vida e reforço da empregabilidade

CENTRO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL 

DA INDUSTRIA METALURGICA E 

METALOMECANICA (CENFIM)

Cursos de Aprendizagem 01/04/2019 29/02/2016 31/10/2018 6 470 171,31 FSE 5 499 645,61

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

03 - Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para todas as faixas etárias em contextos 

formais, não formais e informais, atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos 

trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis, inclusive através da orientação profissional e 

da validação das competências adquiridas;

Portugal
Área Metropolitana do 

Porto
Oliveira de Azeméis

POCH-03-5470-FSE-000560
Programa Operacional do 

Capital Humano

03 - Aprendizagem, Qualificação ao longo da 

vida e reforço da empregabilidade

CENTRO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL 

DA INDUSTRIA METALURGICA E 

METALOMECANICA (CENFIM)

Cursos de Aprendizagem 02/04/2019 18/04/2016 27/09/2018 696 568,94 FSE 592 083,60

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

03 - Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para todas as faixas etárias em contextos 

formais, não formais e informais, atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos 

trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis, inclusive através da orientação profissional e 

da validação das competências adquiridas;

Portugal Lezíria do Tejo Santarém

POCH-03-5470-FSE-000561
Programa Operacional do 

Capital Humano

03 - Aprendizagem, Qualificação ao longo da 

vida e reforço da empregabilidade

CENTRO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL 

DA INDUSTRIA METALURGICA E 

METALOMECANICA (CENFIM)

Cursos de Aprendizagem 18/04/2019 09/03/2016 04/12/2018 3 876 457,77 FSE 3 294 989,10

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

03 - Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para todas as faixas etárias em contextos 

formais, não formais e informais, atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos 

trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis, inclusive através da orientação profissional e 

da validação das competências adquiridas;

Portugal Oeste Caldas da Rainha

POCH-03-5470-FSE-000563
Programa Operacional do 

Capital Humano

03 - Aprendizagem, Qualificação ao longo da 

vida e reforço da empregabilidade

PETROENSINO - ENSINO E FORMAÇÃO 

PROFISSIONAL, LDA
Centros Qualifica 08/01/2018 01/08/2017 30/09/2018 167 554,74 FSE 142 421,53

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

03 - Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para todas as faixas etárias em contextos 

formais, não formais e informais, atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos 

trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis, inclusive através da orientação profissional e 

da validação das competências adquiridas;

Portugal Centro; -

POCH-03-5470-FSE-000565
Programa Operacional do 

Capital Humano

03 - Aprendizagem, Qualificação ao longo da 

vida e reforço da empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE 

MIRANDELA

Cursos de Educação e Formação 

de Adultos (EFA)
04/06/2018 09/10/2017 31/07/2019 110 971,15 FSE 94 325,48

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

03 - Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para todas as faixas etárias em contextos 

formais, não formais e informais, atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos 

trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis, inclusive através da orientação profissional e 

da validação das competências adquiridas;

Portugal
Terras de Trás-os-

Montes
Mirandela

POCH-03-5470-FSE-000566
Programa Operacional do 

Capital Humano

03 - Aprendizagem, Qualificação ao longo da 

vida e reforço da empregabilidade

TERRAS DENTRO, ASSOCIAÇÃO PARA O 

DESENVOLVIMENTO INTEGRADO
Centros Qualifica 03/01/2018 01/08/2017 30/09/2018 108 177,05 FSE 91 950,49

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

03 - Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para todas as faixas etárias em contextos 

formais, não formais e informais, atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos 

trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis, inclusive através da orientação profissional e 

da validação das competências adquiridas;

Portugal Alentejo; -

POCH-03-5470-FSE-000567
Programa Operacional do 

Capital Humano

03 - Aprendizagem, Qualificação ao longo da 

vida e reforço da empregabilidade

ACIFF - ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E 

INDUSTRIAL DA FIGUEIRA DA FOZ - 

ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL REGIONAL

Centros Qualifica 08/01/2018 02/10/2017 30/09/2018 168 771,23 FSE 143 455,55

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

03 - Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para todas as faixas etárias em contextos 

formais, não formais e informais, atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos 

trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis, inclusive através da orientação profissional e 

da validação das competências adquiridas;

Portugal Centro; -
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POCH-03-5470-FSE-000569
Programa Operacional do 

Capital Humano

03 - Aprendizagem, Qualificação ao longo da 

vida e reforço da empregabilidade

ORIENTARIS, CONSULTORIA DE GESTÃO 

LDA
Centros Qualifica 08/01/2018 02/10/2017 30/09/2018 172 146,65 FSE 146 324,65

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

03 - Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para todas as faixas etárias em contextos 

formais, não formais e informais, atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos 

trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis, inclusive através da orientação profissional e 

da validação das competências adquiridas;

Portugal Norte; -

POCH-03-5470-FSE-000570
Programa Operacional do 

Capital Humano

03 - Aprendizagem, Qualificação ao longo da 

vida e reforço da empregabilidade

AGRUPAMENTO ESCOLAS DE PADRE 

BENJAMIM SALGADO, VILA NOVA DE 

FAMALICÃO

Cursos de Educação e Formação 

de Adultos (EFA)
15/06/2018 14/09/2017 12/09/2020 527 539,24 FSE 448 408,35

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

03 - Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para todas as faixas etárias em contextos 

formais, não formais e informais, atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos 

trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis, inclusive através da orientação profissional e 

da validação das competências adquiridas;

Portugal Ave Vila Nova de Famalicão

POCH-03-5470-FSE-000571
Programa Operacional do 

Capital Humano

03 - Aprendizagem, Qualificação ao longo da 

vida e reforço da empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DA 

AZAMBUJA

Cursos de Educação e Formação 

de Adultos (EFA)
26/07/2019 13/02/2017 15/03/2019 199 572,83 FSE 169 636,91

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

03 - Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para todas as faixas etárias em contextos 

formais, não formais e informais, atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos 

trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis, inclusive através da orientação profissional e 

da validação das competências adquiridas;

Portugal Lezíria do Tejo Azambuja

POCH-03-5470-FSE-000573
Programa Operacional do 

Capital Humano

03 - Aprendizagem, Qualificação ao longo da 

vida e reforço da empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DO 

CASTÊLO DA MAIA

Cursos de Educação e Formação 

de Adultos (EFA)
22/10/2018 26/09/2016 31/08/2019 334 814,42 FSE 284 592,26

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

03 - Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para todas as faixas etárias em contextos 

formais, não formais e informais, atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos 

trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis, inclusive através da orientação profissional e 

da validação das competências adquiridas;

Portugal
Área Metropolitana do 

Porto
Maia

POCH-03-5470-FSE-000575
Programa Operacional do 

Capital Humano

03 - Aprendizagem, Qualificação ao longo da 

vida e reforço da empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE 

CRISTELO, PAREDES

Cursos de Educação e Formação 

de Adultos (EFA)
29/05/2018 13/09/2017 31/07/2019 327 757,35 FSE 278 593,75

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

03 - Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para todas as faixas etárias em contextos 

formais, não formais e informais, atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos 

trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis, inclusive através da orientação profissional e 

da validação das competências adquiridas;

Portugal
Área Metropolitana do 

Porto
Paredes

POCH-03-5470-FSE-000580
Programa Operacional do 

Capital Humano

03 - Aprendizagem, Qualificação ao longo da 

vida e reforço da empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DANIEL 

FARIA, BALTAR, PAREDES

Cursos de Educação e Formação 

de Adultos (EFA)
05/06/2018 29/09/2017 31/07/2019 165 825,45 FSE 140 951,63

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

03 - Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para todas as faixas etárias em contextos 

formais, não formais e informais, atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos 

trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis, inclusive através da orientação profissional e 

da validação das competências adquiridas;

Portugal
Área Metropolitana do 

Porto
Paredes

POCH-03-5470-FSE-000581
Programa Operacional do 

Capital Humano

03 - Aprendizagem, Qualificação ao longo da 

vida e reforço da empregabilidade

CONFEDERAÇÃO DO COMÉRCIO E 

SERVIÇOS DE PORTUGAL (CCP)

Cursos de Educação e Formação 

de Adultos (EFA)
08/01/2020 20/09/2018 10/09/2021 2 101 278,04 FSE 1 786 086,33

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

03 - Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para todas as faixas etárias em contextos 

formais, não formais e informais, atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos 

trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis, inclusive através da orientação profissional e 

da validação das competências adquiridas;

Portugal Região de Coimbra Coimbra

POCH-03-5470-FSE-000583
Programa Operacional do 

Capital Humano

03 - Aprendizagem, Qualificação ao longo da 

vida e reforço da empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS 

MARCELINO MESQUITA DO CARTAXO

Cursos de Educação e Formação 

de Adultos (EFA)
05/06/2018 30/01/2018 31/07/2020 165 529,97 FSE 140 700,47

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

03 - Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para todas as faixas etárias em contextos 

formais, não formais e informais, atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos 

trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis, inclusive através da orientação profissional e 

da validação das competências adquiridas;

Portugal Lezíria do Tejo Cartaxo

POCH-03-5470-FSE-000587
Programa Operacional do 

Capital Humano

03 - Aprendizagem, Qualificação ao longo da 

vida e reforço da empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS ABADE DE 

BAÇAL, BRAGANÇA

Cursos de Educação e Formação 

de Adultos (EFA)
04/06/2018 16/09/2016 30/06/2019 102 380,00 FSE 87 023,00

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

03 - Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para todas as faixas etárias em contextos 

formais, não formais e informais, atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos 

trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis, inclusive através da orientação profissional e 

da validação das competências adquiridas;

Portugal
Terras de Trás-os-

Montes
Bragança

POCH-03-5470-FSE-000590
Programa Operacional do 

Capital Humano

03 - Aprendizagem, Qualificação ao longo da 

vida e reforço da empregabilidade

CENTRO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL 

DAS INDUSTRIAS DA MADEIRA E 

MOBILIARIO (CFPIMM)

Cursos de Aprendizagem 29/11/2017 21/09/2016 05/09/2019 875 798,35 FSE 744 428,60

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

03 - Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para todas as faixas etárias em contextos 

formais, não formais e informais, atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos 

trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis, inclusive através da orientação profissional e 

da validação das competências adquiridas;

Portugal
Área Metropolitana do 

Porto
Paredes

POCH-03-5470-FSE-000591
Programa Operacional do 

Capital Humano

03 - Aprendizagem, Qualificação ao longo da 

vida e reforço da empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE 

CARREGAL DO SAL

Cursos de Educação e Formação 

de Adultos (EFA)
05/06/2018 17/10/2017 31/08/2019 94 355,13 FSE 80 201,86

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

03 - Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para todas as faixas etárias em contextos 

formais, não formais e informais, atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos 

trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis, inclusive através da orientação profissional e 

da validação das competências adquiridas;

Portugal Viseu Dão Lafões Carregal do Sal

POCH-03-5470-FSE-000593
Programa Operacional do 

Capital Humano

03 - Aprendizagem, Qualificação ao longo da 

vida e reforço da empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE 

ESTARREJA

Cursos de Educação e Formação 

de Adultos (EFA)
06/06/2018 20/09/2017 31/07/2020 123 709,86 FSE 105 153,38

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

03 - Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para todas as faixas etárias em contextos 

formais, não formais e informais, atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos 

trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis, inclusive através da orientação profissional e 

da validação das competências adquiridas;

Portugal Região de Aveiro Estarreja

POCH-03-5470-FSE-000594
Programa Operacional do 

Capital Humano

03 - Aprendizagem, Qualificação ao longo da 

vida e reforço da empregabilidade

CONFEDERAÇÃO DO COMÉRCIO E 

SERVIÇOS DE PORTUGAL (CCP)

Cursos de Educação e Formação 

de Adultos (EFA)
05/11/2019 24/09/2018 26/02/2021 3 728 161,30 FSE 3 168 937,11

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

03 - Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para todas as faixas etárias em contextos 

formais, não formais e informais, atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos 

trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis, inclusive através da orientação profissional e 

da validação das competências adquiridas;

Portugal Cávado Barcelos

POCH-03-5470-FSE-000596
Programa Operacional do 

Capital Humano

03 - Aprendizagem, Qualificação ao longo da 

vida e reforço da empregabilidade

INSTITUTO DO EMPREGO E FORMAÇÃO 

PROFISSIONAL, I.P.
Cursos de Aprendizagem 07/11/2018 04/01/2016 31/12/2018 8 509 616,28 FSE 7 233 173,84

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

03 - Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para todas as faixas etárias em contextos 

formais, não formais e informais, atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos 

trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis, inclusive através da orientação profissional e 

da validação das competências adquiridas;

Portugal Região de Aveiro Águeda

POCH-03-5470-FSE-000598
Programa Operacional do 

Capital Humano

03 - Aprendizagem, Qualificação ao longo da 

vida e reforço da empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS 

TEMPLÁRIOS

Cursos de Educação e Formação 

de Adultos (EFA)
15/06/2018 15/09/2017 30/06/2019 253 371,92 FSE 215 366,13

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

03 - Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para todas as faixas etárias em contextos 

formais, não formais e informais, atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos 

trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis, inclusive através da orientação profissional e 

da validação das competências adquiridas;

Portugal Médio Tejo Tomar

POCH-03-5470-FSE-000599
Programa Operacional do 

Capital Humano

03 - Aprendizagem, Qualificação ao longo da 

vida e reforço da empregabilidade

INSTITUTO DO EMPREGO E FORMAÇÃO 

PROFISSIONAL, I.P.
Cursos de Aprendizagem 05/11/2018 11/01/2016 29/12/2018 8 952 575,05 FSE 7 609 688,79

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

03 - Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para todas as faixas etárias em contextos 

formais, não formais e informais, atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos 

trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis, inclusive através da orientação profissional e 

da validação das competências adquiridas;

Portugal Região de Aveiro Águeda

POCH-03-5470-FSE-000602
Programa Operacional do 

Capital Humano

03 - Aprendizagem, Qualificação ao longo da 

vida e reforço da empregabilidade

AGRUPAMENTO VERTICAL DE 

REDONDO

Cursos de Educação e Formação 

de Adultos (EFA)
05/06/2018 25/09/2017 31/08/2019 110 737,50 FSE 94 126,88

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

03 - Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para todas as faixas etárias em contextos 

formais, não formais e informais, atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos 

trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis, inclusive através da orientação profissional e 

da validação das competências adquiridas;

Portugal Alentejo Central Redondo

POCH-03-5470-FSE-000603
Programa Operacional do 

Capital Humano

03 - Aprendizagem, Qualificação ao longo da 

vida e reforço da empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE 

ANADIA

Cursos de Educação e Formação 

de Adultos (EFA)
15/05/2019 27/11/2017 20/11/2020 349 081,02 FSE 296 718,87

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

03 - Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para todas as faixas etárias em contextos 

formais, não formais e informais, atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos 

trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis, inclusive através da orientação profissional e 

da validação das competências adquiridas;

Portugal Região de Aveiro Anadia

POCH-03-5470-FSE-000604
Programa Operacional do 

Capital Humano

03 - Aprendizagem, Qualificação ao longo da 

vida e reforço da empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE 

LOUSADA

Cursos de Educação e Formação 

de Adultos (EFA)
12/06/2018 12/12/2016 31/07/2019 236 939,15 FSE 201 398,28

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

03 - Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para todas as faixas etárias em contextos 

formais, não formais e informais, atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos 

trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis, inclusive através da orientação profissional e 

da validação das competências adquiridas;

Portugal Tâmega e Sousa Lousada

POCH-03-5470-FSE-000605
Programa Operacional do 

Capital Humano

03 - Aprendizagem, Qualificação ao longo da 

vida e reforço da empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS RAFAEL 

BORDALO PINHEIRO

Cursos de Educação e Formação 

de Adultos (EFA)
04/06/2018 20/09/2016 22/06/2018 334 335,85 FSE 284 185,47

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

03 - Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para todas as faixas etárias em contextos 

formais, não formais e informais, atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos 

trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis, inclusive através da orientação profissional e 

da validação das competências adquiridas;

Portugal Oeste Caldas da Rainha

POCH-03-5470-FSE-000606
Programa Operacional do 

Capital Humano

03 - Aprendizagem, Qualificação ao longo da 

vida e reforço da empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE 

OLIVEIRA DO HOSPITAL

Cursos de Educação e Formação 

de Adultos (EFA)
18/06/2018 09/01/2017 31/07/2018 120 569,84 FSE 102 484,36

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

03 - Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para todas as faixas etárias em contextos 

formais, não formais e informais, atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos 

trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis, inclusive através da orientação profissional e 

da validação das competências adquiridas;

Portugal Região de Coimbra Oliveira do Hospital

POCH-03-5470-FSE-000608
Programa Operacional do 

Capital Humano

03 - Aprendizagem, Qualificação ao longo da 

vida e reforço da empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE 

PAREDES

Cursos de Educação e Formação 

de Adultos (EFA)
18/12/2018 05/07/2018 29/05/2020 154 686,20 FSE 131 483,27

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

03 - Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para todas as faixas etárias em contextos 

formais, não formais e informais, atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos 

trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis, inclusive através da orientação profissional e 

da validação das competências adquiridas;

Portugal
Área Metropolitana do 

Porto
Paredes
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POCH-03-5470-FSE-000610
Programa Operacional do 

Capital Humano

03 - Aprendizagem, Qualificação ao longo da 

vida e reforço da empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE SANTO 

ANDRÉ, SANTIAGO DO CACÉM

Cursos de Educação e Formação 

de Adultos (EFA)
12/06/2018 18/09/2017 26/07/2019 111 678,50 FSE 94 926,73

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

03 - Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para todas as faixas etárias em contextos 

formais, não formais e informais, atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos 

trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis, inclusive através da orientação profissional e 

da validação das competências adquiridas;

Portugal Alentejo Litoral Santiago do Cacém

POCH-03-5470-FSE-000611
Programa Operacional do 

Capital Humano

03 - Aprendizagem, Qualificação ao longo da 

vida e reforço da empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS D. 

AFONSO HENRIQUES, AVES, SANTO 

TIRSO

Cursos de Educação e Formação 

de Adultos (EFA)
30/05/2019 19/09/2016 31/08/2018 98 531,50 FSE 83 751,78

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

03 - Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para todas as faixas etárias em contextos 

formais, não formais e informais, atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos 

trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis, inclusive através da orientação profissional e 

da validação das competências adquiridas;

Portugal
Área Metropolitana do 

Porto
Santo Tirso

POCH-03-5470-FSE-000613
Programa Operacional do 

Capital Humano

03 - Aprendizagem, Qualificação ao longo da 

vida e reforço da empregabilidade

ESCOLA SECUNDARIA DA RAINHA 

SANTA ISABEL,ESTREMOZ

Cursos de Educação e Formação 

de Adultos (EFA)
11/06/2018 13/09/2017 31/12/2019 48 985,90 FSE 41 638,02

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

03 - Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para todas as faixas etárias em contextos 

formais, não formais e informais, atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos 

trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis, inclusive através da orientação profissional e 

da validação das competências adquiridas;

Portugal Alentejo Central Estremoz

POCH-03-5470-FSE-000615
Programa Operacional do 

Capital Humano

03 - Aprendizagem, Qualificação ao longo da 

vida e reforço da empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS Nº 2 DE 

BEJA

Cursos de Educação e Formação 

de Adultos (EFA)
15/06/2018 18/09/2017 31/08/2019 249 748,98 FSE 212 286,63

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

03 - Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para todas as faixas etárias em contextos 

formais, não formais e informais, atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos 

trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis, inclusive através da orientação profissional e 

da validação das competências adquiridas;

Portugal Baixo Alentejo Beja

POCH-03-5470-FSE-000619
Programa Operacional do 

Capital Humano

03 - Aprendizagem, Qualificação ao longo da 

vida e reforço da empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS SÁ DE 

MIRANDA, BRAGA

Cursos de Educação e Formação 

de Adultos (EFA)
05/06/2019 09/01/2017 31/07/2019 167 398,70 FSE 142 288,90

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

03 - Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para todas as faixas etárias em contextos 

formais, não formais e informais, atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos 

trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis, inclusive através da orientação profissional e 

da validação das competências adquiridas;

Portugal Cávado Braga

POCH-03-5470-FSE-000620
Programa Operacional do 

Capital Humano

03 - Aprendizagem, Qualificação ao longo da 

vida e reforço da empregabilidade
AGRUPAMENTO VIEIRA DE ARAÚJO

Cursos de Educação e Formação 

de Adultos (EFA)
31/10/2019 04/12/2017 12/12/2019 68 783,25 FSE 58 465,76

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

03 - Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para todas as faixas etárias em contextos 

formais, não formais e informais, atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos 

trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis, inclusive através da orientação profissional e 

da validação das competências adquiridas;

Portugal Ave Vieira do Minho

POCH-03-5470-FSE-000621
Programa Operacional do 

Capital Humano

03 - Aprendizagem, Qualificação ao longo da 

vida e reforço da empregabilidade

INSTITUTO DO EMPREGO E FORMAÇÃO 

PROFISSIONAL, I.P.

Cursos de Educação e Formação 

de Adultos (EFA)
03/12/2018 22/02/2016 19/02/2019 11 721 208,80 FSE 9 963 027,48

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

03 - Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para todas as faixas etárias em contextos 

formais, não formais e informais, atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos 

trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis, inclusive através da orientação profissional e 

da validação das competências adquiridas;

Portugal Região de Aveiro Águeda

POCH-03-5470-FSE-000622
Programa Operacional do 

Capital Humano

03 - Aprendizagem, Qualificação ao longo da 

vida e reforço da empregabilidade
ESCOLA SECUNDARIA DE PENICHE

Cursos de Educação e Formação 

de Adultos (EFA)
18/06/2018 14/09/2017 31/07/2018 39 793,90 FSE 33 824,82

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

03 - Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para todas as faixas etárias em contextos 

formais, não formais e informais, atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos 

trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis, inclusive através da orientação profissional e 

da validação das competências adquiridas;

Portugal Oeste Peniche

POCH-03-5470-FSE-000625
Programa Operacional do 

Capital Humano

03 - Aprendizagem, Qualificação ao longo da 

vida e reforço da empregabilidade

ESCOLA SECUNDÁRIA JOÃO 

GONÇALVES ZARCO, MATOSINHOS

Cursos de Educação e Formação 

de Adultos (EFA)
27/06/2018 26/09/2016 31/07/2019 983 504,18 FSE 835 978,55

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

03 - Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para todas as faixas etárias em contextos 

formais, não formais e informais, atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos 

trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis, inclusive através da orientação profissional e 

da validação das competências adquiridas;

Portugal
Área Metropolitana do 

Porto
Matosinhos

POCH-03-5470-FSE-000628
Programa Operacional do 

Capital Humano

03 - Aprendizagem, Qualificação ao longo da 

vida e reforço da empregabilidade
ESCOLA SECUNDÁRIA DE FELGUEIRAS

Cursos de Educação e Formação 

de Adultos (EFA)
06/06/2018 13/09/2017 21/06/2019 317 126,88 FSE 269 557,85

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

03 - Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para todas as faixas etárias em contextos 

formais, não formais e informais, atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos 

trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis, inclusive através da orientação profissional e 

da validação das competências adquiridas;

Portugal Tâmega e Sousa Felgueiras

POCH-03-5470-FSE-000629
Programa Operacional do 

Capital Humano

03 - Aprendizagem, Qualificação ao longo da 

vida e reforço da empregabilidade

ESCOLA SECUNDARIA DE AVELAR 

BROTERO

Cursos de Educação e Formação 

de Adultos (EFA)
25/06/2018 26/09/2017 31/08/2019 141 120,72 FSE 119 952,61

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

03 - Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para todas as faixas etárias em contextos 

formais, não formais e informais, atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos 

trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis, inclusive através da orientação profissional e 

da validação das competências adquiridas;

Portugal Região de Coimbra Coimbra

POCH-03-5470-FSE-000630
Programa Operacional do 

Capital Humano

03 - Aprendizagem, Qualificação ao longo da 

vida e reforço da empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE 

ARGANIL

Cursos de Educação e Formação 

de Adultos (EFA)
11/12/2018 09/01/2018 31/08/2019 161 523,79 FSE 137 295,22

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

03 - Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para todas as faixas etárias em contextos 

formais, não formais e informais, atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos 

trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis, inclusive através da orientação profissional e 

da validação das competências adquiridas;

Portugal Região de Coimbra Arganil

POCH-03-5470-FSE-000633
Programa Operacional do 

Capital Humano

03 - Aprendizagem, Qualificação ao longo da 

vida e reforço da empregabilidade

CONFEDERAÇÃO DOS AGRICULTORES 

DE PORTUGAL

Cursos de Educação e Formação 

de Adultos (EFA)
26/03/2020 02/10/2018 30/09/2021 4 010 234,06 FSE 3 408 698,95

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

03 - Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para todas as faixas etárias em contextos 

formais, não formais e informais, atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos 

trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis, inclusive através da orientação profissional e 

da validação das competências adquiridas;

Portugal
Área Metropolitana do 

Porto
Arouca

POCH-03-5470-FSE-000634
Programa Operacional do 

Capital Humano

03 - Aprendizagem, Qualificação ao longo da 

vida e reforço da empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS LATINO 

COELHO, LAMEGO

Cursos de Educação e Formação 

de Adultos (EFA)
18/06/2018 14/12/2017 31/08/2019 168 327,63 FSE 143 078,49

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

03 - Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para todas as faixas etárias em contextos 

formais, não formais e informais, atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos 

trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis, inclusive através da orientação profissional e 

da validação das competências adquiridas;

Portugal Douro Lamego

POCH-03-5470-FSE-000637
Programa Operacional do 

Capital Humano

03 - Aprendizagem, Qualificação ao longo da 

vida e reforço da empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS COIMBRA 

CENTRO

Cursos de Educação e Formação 

de Adultos (EFA)
05/08/2019 27/09/2017 31/07/2019 766 341,94 FSE 651 390,65

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

03 - Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para todas as faixas etárias em contextos 

formais, não formais e informais, atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos 

trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis, inclusive através da orientação profissional e 

da validação das competências adquiridas;

Portugal Região de Coimbra Coimbra

POCH-03-5470-FSE-000638
Programa Operacional do 

Capital Humano

03 - Aprendizagem, Qualificação ao longo da 

vida e reforço da empregabilidade
ESCOLA SECUNDÁRIA DE VILA VERDE

Cursos de Educação e Formação 

de Adultos (EFA)
19/06/2018 27/11/2017 07/06/2018 28 060,45 FSE 23 851,38

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

03 - Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para todas as faixas etárias em contextos 

formais, não formais e informais, atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos 

trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis, inclusive através da orientação profissional e 

da validação das competências adquiridas;

Portugal Cávado Vila Verde

POCH-03-5470-FSE-000640
Programa Operacional do 

Capital Humano

03 - Aprendizagem, Qualificação ao longo da 

vida e reforço da empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE 

MONTEMOR-O-NOVO

Cursos de Educação e Formação 

de Adultos (EFA)
18/06/2018 09/09/2016 30/08/2019 181 581,60 FSE 154 344,36

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

03 - Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para todas as faixas etárias em contextos 

formais, não formais e informais, atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos 

trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis, inclusive através da orientação profissional e 

da validação das competências adquiridas;

Portugal Alentejo Central Montemor-o-Novo

POCH-03-5470-FSE-000641
Programa Operacional do 

Capital Humano

03 - Aprendizagem, Qualificação ao longo da 

vida e reforço da empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE 

PRADO

Cursos de Educação e Formação 

de Adultos (EFA)
02/07/2019 19/09/2016 29/06/2019 263 206,05 FSE 223 725,14

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

03 - Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para todas as faixas etárias em contextos 

formais, não formais e informais, atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos 

trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis, inclusive através da orientação profissional e 

da validação das competências adquiridas;

Portugal Cávado Vila Verde

POCH-03-5470-FSE-000645
Programa Operacional do 

Capital Humano

03 - Aprendizagem, Qualificação ao longo da 

vida e reforço da empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DA 

GAFANHA DA NAZARÉ

Cursos de Educação e Formação 

de Adultos (EFA)
14/06/2018 13/09/2017 15/07/2020 97 403,24 FSE 82 792,75

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

03 - Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para todas as faixas etárias em contextos 

formais, não formais e informais, atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos 

trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis, inclusive através da orientação profissional e 

da validação das competências adquiridas;

Portugal Região de Aveiro Ílhavo

POCH-03-5470-FSE-000648
Programa Operacional do 

Capital Humano

03 - Aprendizagem, Qualificação ao longo da 

vida e reforço da empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS FREI 

HEITOR PINTO

Cursos de Educação e Formação 

de Adultos (EFA)
15/06/2018 20/09/2017 31/03/2018 9 592,96 FSE 8 154,02

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

03 - Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para todas as faixas etárias em contextos 

formais, não formais e informais, atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos 

trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis, inclusive através da orientação profissional e 

da validação das competências adquiridas;

Portugal Beiras e Serra da Estrela Covilhã

POCH-03-5470-FSE-000649
Programa Operacional do 

Capital Humano

03 - Aprendizagem, Qualificação ao longo da 

vida e reforço da empregabilidade

CONFEDERAÇÃO DOS AGRICULTORES 

DE PORTUGAL

Cursos de Educação e Formação 

de Adultos (EFA)
26/03/2020 17/10/2018 01/10/2021 946 223,86 FSE 804 290,28

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

03 - Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para todas as faixas etárias em contextos 

formais, não formais e informais, atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos 

trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis, inclusive através da orientação profissional e 

da validação das competências adquiridas;

Portugal Região de Coimbra Miranda do Corvo

POCH-03-5470-FSE-000650
Programa Operacional do 

Capital Humano

03 - Aprendizagem, Qualificação ao longo da 

vida e reforço da empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE 

FONTES PEREIRA DE MELO

Cursos de Educação e Formação 

de Adultos (EFA)
29/03/2019 31/10/2017 31/07/2019 266 544,27 FSE 226 562,63

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

03 - Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para todas as faixas etárias em contextos 

formais, não formais e informais, atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos 

trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis, inclusive através da orientação profissional e 

da validação das competências adquiridas;

Portugal
Área Metropolitana do 

Porto
Porto
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POCH-03-5470-FSE-000652
Programa Operacional do 

Capital Humano

03 - Aprendizagem, Qualificação ao longo da 

vida e reforço da empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS 

FRANCISCO DE HOLANDA

Cursos de Educação e Formação 

de Adultos (EFA)
05/06/2018 14/11/2016 30/08/2019 345 058,88 FSE 293 300,05

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

03 - Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para todas as faixas etárias em contextos 

formais, não formais e informais, atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos 

trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis, inclusive através da orientação profissional e 

da validação das competências adquiridas;

Portugal Ave Guimarães

POCH-03-5470-FSE-000655
Programa Operacional do 

Capital Humano

03 - Aprendizagem, Qualificação ao longo da 

vida e reforço da empregabilidade

ESCOLA SECUNDARIA COM 3º CICLO DO 

ENSINO BÁSICO ARQUITECTO OLIVEIRA 

FERREIRA, ARCOZELO, VILA NOVA DE 

GAIA

Cursos de Educação e Formação 

de Adultos (EFA)
04/06/2018 26/09/2016 31/07/2019 222 855,42 FSE 189 427,11

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

03 - Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para todas as faixas etárias em contextos 

formais, não formais e informais, atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos 

trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis, inclusive através da orientação profissional e 

da validação das competências adquiridas;

Portugal
Área Metropolitana do 

Porto
Vila Nova de Gaia

POCH-03-5470-FSE-000656
Programa Operacional do 

Capital Humano

03 - Aprendizagem, Qualificação ao longo da 

vida e reforço da empregabilidade
UNIÃO GERAL DE TRABALHADORES

Cursos de Educação e Formação 

de Adultos (EFA)
12/02/2019 24/10/2018 13/03/2020 656 748,51 FSE 558 236,23

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

03 - Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para todas as faixas etárias em contextos 

formais, não formais e informais, atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos 

trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis, inclusive através da orientação profissional e 

da validação das competências adquiridas;

Portugal
Área Metropolitana do 

Porto
Paredes

POCH-03-5470-FSE-000657
Programa Operacional do 

Capital Humano

03 - Aprendizagem, Qualificação ao longo da 

vida e reforço da empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DO 

FUNDÃO

Cursos de Educação e Formação 

de Adultos (EFA)
14/06/2018 30/10/2017 13/03/2018 23 325,63 FSE 19 826,79

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

03 - Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para todas as faixas etárias em contextos 

formais, não formais e informais, atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos 

trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis, inclusive através da orientação profissional e 

da validação das competências adquiridas;

Portugal Beiras e Serra da Estrela Fundão

POCH-03-5470-FSE-000662
Programa Operacional do 

Capital Humano

03 - Aprendizagem, Qualificação ao longo da 

vida e reforço da empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE 

CARVALHOS, VILA NOVA DE GAIA

Cursos de Educação e Formação 

de Adultos (EFA)
05/06/2018 27/11/2017 05/06/2019 247 538,10 FSE 210 407,39

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

03 - Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para todas as faixas etárias em contextos 

formais, não formais e informais, atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos 

trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis, inclusive através da orientação profissional e 

da validação das competências adquiridas;

Portugal
Área Metropolitana do 

Porto
Vila Nova de Gaia

POCH-03-5470-FSE-000663
Programa Operacional do 

Capital Humano

03 - Aprendizagem, Qualificação ao longo da 

vida e reforço da empregabilidade
UNIÃO GERAL DE TRABALHADORES

Cursos de Educação e Formação 

de Adultos (EFA)
12/02/2019 14/12/2018 24/03/2020 224 732,63 FSE 191 022,74

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

03 - Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para todas as faixas etárias em contextos 

formais, não formais e informais, atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos 

trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis, inclusive através da orientação profissional e 

da validação das competências adquiridas;

Portugal Beira Baixa Castelo Branco

POCH-03-5470-FSE-000665
Programa Operacional do 

Capital Humano

03 - Aprendizagem, Qualificação ao longo da 

vida e reforço da empregabilidade

CENTRO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL 

DA INDUSTRIA DA CONSTRUÇÃO CIVIL E 

OBRAS PUBLICAS DO SUL (CENFIC)

Cursos de Educação e Formação 

de Adultos (EFA)
14/06/2018 17/05/2016 14/12/2018 634 838,45 FSE 539 612,68

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

03 - Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para todas as faixas etárias em contextos 

formais, não formais e informais, atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos 

trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis, inclusive através da orientação profissional e 

da validação das competências adquiridas;

Portugal Beira Baixa Castelo Branco

POCH-03-5470-FSE-000666
Programa Operacional do 

Capital Humano

03 - Aprendizagem, Qualificação ao longo da 

vida e reforço da empregabilidade

CONFEDERAÇÃO DOS AGRICULTORES 

DE PORTUGAL

Cursos de Educação e Formação 

de Adultos (EFA)
16/03/2020 18/02/2019 02/09/2021 2 554 962,19 FSE 2 171 717,86

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

03 - Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para todas as faixas etárias em contextos 

formais, não formais e informais, atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos 

trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis, inclusive através da orientação profissional e 

da validação das competências adquiridas;

Portugal Baixo Alentejo Beja

POCH-03-5470-FSE-000667
Programa Operacional do 

Capital Humano

03 - Aprendizagem, Qualificação ao longo da 

vida e reforço da empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS MARINHA 

GRANDE POENTE

Cursos de Educação e Formação 

de Adultos (EFA)
04/11/2019 22/03/2018 29/12/2020 151 314,24 FSE 128 617,10

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

03 - Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para todas as faixas etárias em contextos 

formais, não formais e informais, atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos 

trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis, inclusive através da orientação profissional e 

da validação das competências adquiridas;

Portugal Região de Leiria Marinha Grande

POCH-03-5470-FSE-000668
Programa Operacional do 

Capital Humano

03 - Aprendizagem, Qualificação ao longo da 

vida e reforço da empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS Nº 1 DE 

GONDOMAR

Cursos de Educação e Formação 

de Adultos (EFA)
15/06/2018 12/01/2018 31/12/2019 139 170,00 FSE 118 294,50

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

03 - Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para todas as faixas etárias em contextos 

formais, não formais e informais, atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos 

trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis, inclusive através da orientação profissional e 

da validação das competências adquiridas;

Portugal
Área Metropolitana do 

Porto
Gondomar

POCH-03-5470-FSE-000673
Programa Operacional do 

Capital Humano

03 - Aprendizagem, Qualificação ao longo da 

vida e reforço da empregabilidade

ESCOLA SECUNDARIA DE CAMPOS 

MELO

Cursos de Educação e Formação 

de Adultos (EFA)
03/07/2018 14/09/2017 31/07/2018 166 185,46 FSE 141 257,64

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

03 - Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para todas as faixas etárias em contextos 

formais, não formais e informais, atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos 

trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis, inclusive através da orientação profissional e 

da validação das competências adquiridas;

Portugal Beiras e Serra da Estrela Covilhã

POCH-03-5470-FSE-000674
Programa Operacional do 

Capital Humano

03 - Aprendizagem, Qualificação ao longo da 

vida e reforço da empregabilidade
ESCOLA SECUNDARIA ALVES MARTINS

Cursos de Educação e Formação 

de Adultos (EFA)
18/06/2018 04/10/2017 28/06/2019 293 547,60 FSE 249 515,46

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

03 - Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para todas as faixas etárias em contextos 

formais, não formais e informais, atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos 

trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis, inclusive através da orientação profissional e 

da validação das competências adquiridas;

Portugal Viseu Dão Lafões Viseu

POCH-03-5470-FSE-000682
Programa Operacional do 

Capital Humano

03 - Aprendizagem, Qualificação ao longo da 

vida e reforço da empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE PONTE 

DE SÔR

Cursos de Educação e Formação 

de Adultos (EFA)
04/06/2018 08/01/2018 31/08/2019 41 873,00 FSE 35 592,05

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

03 - Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para todas as faixas etárias em contextos 

formais, não formais e informais, atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos 

trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis, inclusive através da orientação profissional e 

da validação das competências adquiridas;

Portugal Alto Alentejo Ponte de Sor

POCH-03-5470-FSE-000684
Programa Operacional do 

Capital Humano

03 - Aprendizagem, Qualificação ao longo da 

vida e reforço da empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE 

MONSERRATE, VIANA DO CASTELO

Cursos de Educação e Formação 

de Adultos (EFA)
27/06/2018 25/09/2017 14/06/2019 36 205,60 FSE 30 774,76

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

03 - Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para todas as faixas etárias em contextos 

formais, não formais e informais, atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos 

trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis, inclusive através da orientação profissional e 

da validação das competências adquiridas;

Portugal Alto Minho Viana do Castelo

POCH-03-5470-FSE-000685
Programa Operacional do 

Capital Humano

03 - Aprendizagem, Qualificação ao longo da 

vida e reforço da empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE 

SALVATERRA DE MAGOS

Cursos de Educação e Formação 

de Adultos (EFA)
18/06/2018 03/10/2016 31/08/2019 123 913,67 FSE 105 326,62

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

03 - Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para todas as faixas etárias em contextos 

formais, não formais e informais, atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos 

trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis, inclusive através da orientação profissional e 

da validação das competências adquiridas;

Portugal Lezíria do Tejo Salvaterra de Magos

POCH-03-5470-FSE-000686
Programa Operacional do 

Capital Humano

03 - Aprendizagem, Qualificação ao longo da 

vida e reforço da empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS INFANTE 

D.HENRIQUE, REPESES, VISEU

Cursos de Educação e Formação 

de Adultos (EFA)
29/06/2018 18/09/2017 12/07/2019 77 526,60 FSE 65 897,61

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

03 - Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para todas as faixas etárias em contextos 

formais, não formais e informais, atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos 

trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis, inclusive através da orientação profissional e 

da validação das competências adquiridas;

Portugal Viseu Dão Lafões Viseu

POCH-03-5470-FSE-000687
Programa Operacional do 

Capital Humano

03 - Aprendizagem, Qualificação ao longo da 

vida e reforço da empregabilidade

ESCOLA SECUNDÁRIA COM 3º CICLO DO 

ENSINO BÁSICO DE AMARANTE

Cursos de Educação e Formação 

de Adultos (EFA)
14/06/2018 26/04/2018 30/09/2018 12 635,00 FSE 10 739,75

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

03 - Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para todas as faixas etárias em contextos 

formais, não formais e informais, atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos 

trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis, inclusive através da orientação profissional e 

da validação das competências adquiridas;

Portugal Tâmega e Sousa Amarante

POCH-03-5470-FSE-000688
Programa Operacional do 

Capital Humano

03 - Aprendizagem, Qualificação ao longo da 

vida e reforço da empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE 

GOUVEIA

Cursos de Educação e Formação 

de Adultos (EFA)
15/06/2018 18/09/2017 31/07/2019 28 000,00 FSE 23 800,00

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

03 - Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para todas as faixas etárias em contextos 

formais, não formais e informais, atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos 

trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis, inclusive através da orientação profissional e 

da validação das competências adquiridas;

Portugal Beiras e Serra da Estrela Gouveia

POCH-03-5470-FSE-000690
Programa Operacional do 

Capital Humano

03 - Aprendizagem, Qualificação ao longo da 

vida e reforço da empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE ALTER 

DO CHÃO

Cursos de Educação e Formação 

de Adultos (EFA)
19/06/2018 16/09/2016 29/07/2018 81 364,13 FSE 69 159,51

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

03 - Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para todas as faixas etárias em contextos 

formais, não formais e informais, atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos 

trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis, inclusive através da orientação profissional e 

da validação das competências adquiridas;

Portugal Alto Alentejo Alter do Chão

POCH-03-5470-FSE-000692
Programa Operacional do 

Capital Humano

03 - Aprendizagem, Qualificação ao longo da 

vida e reforço da empregabilidade

ESCOLA PROFISSIONAL DE TONDELA 

(EPT) - COOPERATIVA DE INTERESSE 

PÚBLICO E RESPONSABILIDADE 

LIMITADA

Centros Qualifica 10/01/2019 02/10/2018 31/12/2020 208 478,30 FSE 177 206,56

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

03 - Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para todas as faixas etárias em contextos 

formais, não formais e informais, atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos 

trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis, inclusive através da orientação profissional e 

da validação das competências adquiridas;

Portugal Viseu Dão Lafões Tondela

POCH-03-5470-FSE-000693
Programa Operacional do 

Capital Humano

03 - Aprendizagem, Qualificação ao longo da 

vida e reforço da empregabilidade

PENAFIEL ACTIVA - ENTIDADE 

EMPRESARIAL LOCAL, EM
Centros Qualifica 10/01/2019 01/10/2018 31/12/2020 376 998,23 FSE 320 448,50

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

03 - Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para todas as faixas etárias em contextos 

formais, não formais e informais, atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos 

trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis, inclusive através da orientação profissional e 

da validação das competências adquiridas;

Portugal Tâmega e Sousa Amarante

POCH-03-5470-FSE-000694
Programa Operacional do 

Capital Humano

03 - Aprendizagem, Qualificação ao longo da 

vida e reforço da empregabilidade

MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE 

FAMALICÃO
Centros Qualifica 10/01/2019 01/10/2018 31/12/2020 427 202,18 FSE 363 121,85

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

03 - Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para todas as faixas etárias em contextos 

formais, não formais e informais, atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos 

trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis, inclusive através da orientação profissional e 

da validação das competências adquiridas;

Portugal Ave Vila Nova de Famalicão
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POCH-03-5470-FSE-000695
Programa Operacional do 

Capital Humano

03 - Aprendizagem, Qualificação ao longo da 

vida e reforço da empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DO 

CASTÊLO DA MAIA
Centros Qualifica 10/01/2019 04/10/2018 31/12/2020 208 478,24 FSE 177 206,50

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

03 - Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para todas as faixas etárias em contextos 

formais, não formais e informais, atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos 

trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis, inclusive através da orientação profissional e 

da validação das competências adquiridas;

Portugal
Área Metropolitana do 

Porto
Maia

POCH-03-5470-FSE-000696
Programa Operacional do 

Capital Humano

03 - Aprendizagem, Qualificação ao longo da 

vida e reforço da empregabilidade

AEVA - ASSOCIAÇÃO PARA A 

EDUCAÇÃO E VALORIZAÇÃO DA 

REGIÃO DE AVEIRO

Centros Qualifica 10/01/2019 01/10/2018 31/12/2020 569 128,28 FSE 483 759,04

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

03 - Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para todas as faixas etárias em contextos 

formais, não formais e informais, atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos 

trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis, inclusive através da orientação profissional e 

da validação das competências adquiridas;

Portugal Região de Aveiro Águeda

POCH-03-5470-FSE-000697
Programa Operacional do 

Capital Humano

03 - Aprendizagem, Qualificação ao longo da 

vida e reforço da empregabilidade

AEP - ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL DE 

PENAFIEL
Centros Qualifica 10/01/2019 02/10/2018 31/12/2020 379 735,28 FSE 322 774,99

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

03 - Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para todas as faixas etárias em contextos 

formais, não formais e informais, atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos 

trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis, inclusive através da orientação profissional e 

da validação das competências adquiridas;

Portugal Tâmega e Sousa Penafiel

POCH-03-5470-FSE-000698
Programa Operacional do 

Capital Humano

03 - Aprendizagem, Qualificação ao longo da 

vida e reforço da empregabilidade

RUI PENA & ASSOCIADOS, GABINETE DE 

CONSULTORIA, ESTUDOS E FORMAÇÃO, 

LDA

Centros Qualifica 10/01/2019 01/10/2018 31/12/2020 569 128,24 FSE 483 759,00

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

03 - Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para todas as faixas etárias em contextos 

formais, não formais e informais, atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos 

trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis, inclusive através da orientação profissional e 

da validação das competências adquiridas;

Portugal
Área Metropolitana do 

Porto
Matosinhos

POCH-03-5470-FSE-000699
Programa Operacional do 

Capital Humano

03 - Aprendizagem, Qualificação ao longo da 

vida e reforço da empregabilidade

INOVINTER - CENTRO DE FORMAÇÃO E 

DE INOVAÇÃO TECNOLÓGICA
Centros Qualifica 10/01/2019 01/10/2018 31/12/2020 215 427,52 FSE 183 113,39

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

03 - Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para todas as faixas etárias em contextos 

formais, não formais e informais, atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos 

trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis, inclusive através da orientação profissional e 

da validação das competências adquiridas;

Portugal
Área Metropolitana do 

Porto
Gondomar

POCH-03-5470-FSE-000700
Programa Operacional do 

Capital Humano

03 - Aprendizagem, Qualificação ao longo da 

vida e reforço da empregabilidade

INOVINTER - CENTRO DE FORMAÇÃO E 

DE INOVAÇÃO TECNOLÓGICA
Centros Qualifica 10/01/2019 02/10/2018 31/12/2020 215 427,52 FSE 183 113,39

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

03 - Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para todas as faixas etárias em contextos 

formais, não formais e informais, atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos 

trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis, inclusive através da orientação profissional e 

da validação das competências adquiridas;

Portugal Alentejo; -

POCH-03-5470-FSE-000701
Programa Operacional do 

Capital Humano

03 - Aprendizagem, Qualificação ao longo da 

vida e reforço da empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE 

ANADIA
Centros Qualifica 10/01/2019 01/10/2018 31/12/2020 215 427,52 FSE 183 113,39

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

03 - Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para todas as faixas etárias em contextos 

formais, não formais e informais, atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos 

trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis, inclusive através da orientação profissional e 

da validação das competências adquiridas;

Portugal Região de Aveiro Anadia

POCH-03-5470-FSE-000702
Programa Operacional do 

Capital Humano

03 - Aprendizagem, Qualificação ao longo da 

vida e reforço da empregabilidade

CENTRO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL 

PARA A INDUSTRIA DE CERAMICA 

(CENCAL)

Centros Qualifica 10/01/2019 01/10/2018 31/12/2020 226 198,89 FSE 192 269,06

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

03 - Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para todas as faixas etárias em contextos 

formais, não formais e informais, atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos 

trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis, inclusive através da orientação profissional e 

da validação das competências adquiridas;

Portugal Oeste Caldas da Rainha

POCH-03-5470-FSE-000703
Programa Operacional do 

Capital Humano

03 - Aprendizagem, Qualificação ao longo da 

vida e reforço da empregabilidade

INOVINTER - CENTRO DE FORMAÇÃO E 

DE INOVAÇÃO TECNOLÓGICA
Centros Qualifica 10/01/2019 01/10/2018 31/12/2020 215 427,52 FSE 183 113,39

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

03 - Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para todas as faixas etárias em contextos 

formais, não formais e informais, atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos 

trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis, inclusive através da orientação profissional e 

da validação das competências adquiridas;

Portugal Região de Coimbra Coimbra

POCH-03-5470-FSE-000704
Programa Operacional do 

Capital Humano

03 - Aprendizagem, Qualificação ao longo da 

vida e reforço da empregabilidade

NERBA - ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL 

DO DISTRITO DE BRAGANÇA
Centros Qualifica 10/01/2019 01/10/2018 31/12/2020 207 444,56 FSE 176 327,88

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

03 - Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para todas as faixas etárias em contextos 

formais, não formais e informais, atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos 

trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis, inclusive através da orientação profissional e 

da validação das competências adquiridas;

Portugal
Terras de Trás-os-

Montes
Alfândega da Fé

POCH-03-5470-FSE-000705
Programa Operacional do 

Capital Humano

03 - Aprendizagem, Qualificação ao longo da 

vida e reforço da empregabilidade

INOVINTER - CENTRO DE FORMAÇÃO E 

DE INOVAÇÃO TECNOLÓGICA
Centros Qualifica 10/01/2019 01/10/2018 31/12/2020 215 427,52 FSE 183 113,39

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

03 - Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para todas as faixas etárias em contextos 

formais, não formais e informais, atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos 

trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis, inclusive através da orientação profissional e 

da validação das competências adquiridas;

Portugal Cávado Braga

POCH-03-5470-FSE-000706
Programa Operacional do 

Capital Humano

03 - Aprendizagem, Qualificação ao longo da 

vida e reforço da empregabilidade

ATAHCA - ASSOCIAÇÃO DE 

DESENVOLVIMENTO DAS TERRAS ALTAS 

DO HOMEM CAVADO E AVE

Centros Qualifica 10/01/2019 01/10/2018 31/12/2020 379 735,27 FSE 322 774,98

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

03 - Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para todas as faixas etárias em contextos 

formais, não formais e informais, atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos 

trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis, inclusive através da orientação profissional e 

da validação das competências adquiridas;

Portugal Cávado Amares

POCH-03-5470-FSE-000707
Programa Operacional do 

Capital Humano

03 - Aprendizagem, Qualificação ao longo da 

vida e reforço da empregabilidade

INFORPREPARAÇÃO - FORMAÇÃO 

PROFISSIONAL E CONSULTADORIA, LDA
Centros Qualifica 10/01/2019 09/10/2018 31/12/2020 430 316,48 FSE 365 769,01

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

03 - Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para todas as faixas etárias em contextos 

formais, não formais e informais, atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos 

trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis, inclusive através da orientação profissional e 

da validação das competências adquiridas;

Portugal Tâmega e Sousa Penafiel

POCH-03-5470-FSE-000708
Programa Operacional do 

Capital Humano

03 - Aprendizagem, Qualificação ao longo da 

vida e reforço da empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS FERREIRA 

DE CASTRO
Centros Qualifica 10/01/2019 01/10/2018 31/12/2020 215 427,52 FSE 183 113,39

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

03 - Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para todas as faixas etárias em contextos 

formais, não formais e informais, atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos 

trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis, inclusive através da orientação profissional e 

da validação das competências adquiridas;

Portugal
Área Metropolitana do 

Porto
Santa Maria da Feira

POCH-03-5470-FSE-000709
Programa Operacional do 

Capital Humano

03 - Aprendizagem, Qualificação ao longo da 

vida e reforço da empregabilidade

APCC - ASSOCIAÇÃO DE PARALISIA 

CEREBRAL DE COIMBRA
Centros Qualifica 10/01/2019 01/02/2019 31/12/2020 183 592,12 FSE 156 053,30

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

03 - Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para todas as faixas etárias em contextos 

formais, não formais e informais, atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos 

trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis, inclusive através da orientação profissional e 

da validação das competências adquiridas;

Portugal Região de Coimbra Coimbra

POCH-03-5470-FSE-000711
Programa Operacional do 

Capital Humano

03 - Aprendizagem, Qualificação ao longo da 

vida e reforço da empregabilidade

INSTITUTO DO EMPREGO E FORMAÇÃO 

PROFISSIONAL, I.P.
Centros Qualifica 04/02/2019 01/10/2018 31/12/2020 379 735,27 FSE 322 774,98

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

03 - Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para todas as faixas etárias em contextos 

formais, não formais e informais, atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos 

trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis, inclusive através da orientação profissional e 

da validação das competências adquiridas;

Portugal Médio Tejo Abrantes

POCH-03-5470-FSE-000712
Programa Operacional do 

Capital Humano

03 - Aprendizagem, Qualificação ao longo da 

vida e reforço da empregabilidade

SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE 

CAMPO MAIOR
Centros Qualifica 10/01/2019 02/10/2018 31/12/2020 322 668,60 FSE 274 268,31

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

03 - Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para todas as faixas etárias em contextos 

formais, não formais e informais, atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos 

trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis, inclusive através da orientação profissional e 

da validação das competências adquiridas;

Portugal Alto Alentejo Campo Maior

POCH-03-5470-FSE-000713
Programa Operacional do 

Capital Humano

03 - Aprendizagem, Qualificação ao longo da 

vida e reforço da empregabilidade
MUNICÍPIO DE BRAGA Centros Qualifica 10/01/2019 01/10/2018 31/12/2020 379 735,27 FSE 322 774,98

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

03 - Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para todas as faixas etárias em contextos 

formais, não formais e informais, atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos 

trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis, inclusive através da orientação profissional e 

da validação das competências adquiridas;

Portugal Cávado Braga

POCH-03-5470-FSE-000714
Programa Operacional do 

Capital Humano

03 - Aprendizagem, Qualificação ao longo da 

vida e reforço da empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DAMIÃO 

DE GOES, ALENQUER
Centros Qualifica 10/01/2019 01/10/2018 31/12/2020 208 478,24 FSE 177 206,50

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

03 - Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para todas as faixas etárias em contextos 

formais, não formais e informais, atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos 

trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis, inclusive através da orientação profissional e 

da validação das competências adquiridas;

Portugal Oeste Alenquer

POCH-03-5470-FSE-000715
Programa Operacional do 

Capital Humano

03 - Aprendizagem, Qualificação ao longo da 

vida e reforço da empregabilidade

DELTA SERVIÇOS - CONSULTORIA E 

SERVIÇOS, LDA
Centros Qualifica 10/01/2019 01/10/2018 31/12/2020 269 284,40 FSE 228 891,74

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

03 - Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para todas as faixas etárias em contextos 

formais, não formais e informais, atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos 

trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis, inclusive através da orientação profissional e 

da validação das competências adquiridas;

Portugal Alto Alentejo Campo Maior

POCH-03-5470-FSE-000716
Programa Operacional do 

Capital Humano

03 - Aprendizagem, Qualificação ao longo da 

vida e reforço da empregabilidade
ESCOLA SECUNDARIA DE PENICHE Centros Qualifica 10/01/2019 01/10/2018 31/12/2020 269 284,40 FSE 228 891,74

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

03 - Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para todas as faixas etárias em contextos 

formais, não formais e informais, atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos 

trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis, inclusive através da orientação profissional e 

da validação das competências adquiridas;

Portugal Oeste Peniche

POCH-03-5470-FSE-000717
Programa Operacional do 

Capital Humano

03 - Aprendizagem, Qualificação ao longo da 

vida e reforço da empregabilidade

SONAE MC - SERVIÇOS PARTILHADOS, 

S.A.
Centros Qualifica 10/01/2019 01/10/2018 31/12/2020 430 338,87 FSE 365 788,04

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

03 - Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para todas as faixas etárias em contextos 

formais, não formais e informais, atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos 

trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis, inclusive através da orientação profissional e 

da validação das competências adquiridas;

Portugal Cávado Braga
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POCH-03-5470-FSE-000718
Programa Operacional do 

Capital Humano

03 - Aprendizagem, Qualificação ao longo da 

vida e reforço da empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE 

CALDAS DE VIZELA, VIZELA
Centros Qualifica 10/01/2019 01/10/2018 31/12/2020 215 427,52 FSE 183 113,39

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

03 - Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para todas as faixas etárias em contextos 

formais, não formais e informais, atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos 

trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis, inclusive através da orientação profissional e 

da validação das competências adquiridas;

Portugal Ave Vizela

POCH-03-5470-FSE-000719
Programa Operacional do 

Capital Humano

03 - Aprendizagem, Qualificação ao longo da 

vida e reforço da empregabilidade

ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO 

RURAL, MÚTUA DE SEGUROS E MULTI-

SERVIÇOS - MÚTUA DE BASTO/NORTE

Centros Qualifica 10/01/2019 01/10/2018 31/12/2020 323 141,28 FSE 274 670,09

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

03 - Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para todas as faixas etárias em contextos 

formais, não formais e informais, atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos 

trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis, inclusive através da orientação profissional e 

da validação das competências adquiridas;

Portugal Ave Cabeceiras de Basto

POCH-03-5470-FSE-000720
Programa Operacional do 

Capital Humano

03 - Aprendizagem, Qualificação ao longo da 

vida e reforço da empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE 

ARGANIL
Centros Qualifica 10/01/2019 01/10/2018 31/12/2020 215 427,52 FSE 183 113,39

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

03 - Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para todas as faixas etárias em contextos 

formais, não formais e informais, atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos 

trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis, inclusive através da orientação profissional e 

da validação das competências adquiridas;

Portugal Região de Coimbra Arganil

POCH-03-5470-FSE-000721
Programa Operacional do 

Capital Humano

03 - Aprendizagem, Qualificação ao longo da 

vida e reforço da empregabilidade

ESCOLA DAS VIRTUDES - COOPERATIVA 

DE ENSINO POLIVALENTE E ARTÍSTICO 

CRL

Centros Qualifica 10/01/2019 01/10/2018 31/12/2020 379 735,27 FSE 322 774,98

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

03 - Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para todas as faixas etárias em contextos 

formais, não formais e informais, atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos 

trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis, inclusive através da orientação profissional e 

da validação das competências adquiridas;

Portugal
Área Metropolitana do 

Porto
Porto

POCH-03-5470-FSE-000722
Programa Operacional do 

Capital Humano

03 - Aprendizagem, Qualificação ao longo da 

vida e reforço da empregabilidade

CENTRO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL 

DA INDÚSTRIA DE CONSTRUÇÃO CIVIL E 

OBRAS PÚBLICAS DO NORTE

Centros Qualifica 10/01/2019 01/10/2018 31/12/2020 323 141,28 FSE 274 670,09

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

03 - Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para todas as faixas etárias em contextos 

formais, não formais e informais, atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos 

trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis, inclusive através da orientação profissional e 

da validação das competências adquiridas;

Portugal
Área Metropolitana do 

Porto
Maia

POCH-03-5470-FSE-000723
Programa Operacional do 

Capital Humano

03 - Aprendizagem, Qualificação ao longo da 

vida e reforço da empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE 

MONTEMOR-O-NOVO
Centros Qualifica 10/01/2019 01/10/2018 31/12/2020 215 427,52 FSE 183 113,39

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

03 - Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para todas as faixas etárias em contextos 

formais, não formais e informais, atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos 

trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis, inclusive através da orientação profissional e 

da validação das competências adquiridas;

Portugal Alentejo Central Montemor-o-Novo

POCH-03-5470-FSE-000724
Programa Operacional do 

Capital Humano

03 - Aprendizagem, Qualificação ao longo da 

vida e reforço da empregabilidade

ASSOCIAÇÃO COMERCIAL DE BRAGA - 

COMÉRCIO, TURISMO E SERVIÇOS
Centros Qualifica 10/01/2019 01/10/2018 31/12/2020 323 141,28 FSE 274 670,09

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

03 - Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para todas as faixas etárias em contextos 

formais, não formais e informais, atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos 

trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis, inclusive através da orientação profissional e 

da validação das competências adquiridas;

Portugal Cávado Braga

POCH-03-5470-FSE-000725
Programa Operacional do 

Capital Humano

03 - Aprendizagem, Qualificação ao longo da 

vida e reforço da empregabilidade

CESAE-CENTRO DE SERVIÇOS E APOIO 

ÁS EMPRESAS
Centros Qualifica 10/01/2019 04/10/2018 31/12/2020 427 202,18 FSE 363 121,85

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

03 - Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para todas as faixas etárias em contextos 

formais, não formais e informais, atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos 

trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis, inclusive através da orientação profissional e 

da validação das competências adquiridas;

Portugal
Área Metropolitana do 

Porto
Espinho

POCH-03-5470-FSE-000726
Programa Operacional do 

Capital Humano

03 - Aprendizagem, Qualificação ao longo da 

vida e reforço da empregabilidade

EPF - ENSINO PROFISSIONAL DE 

FELGUEIRAS, E.M.
Centros Qualifica 10/01/2019 01/10/2018 31/12/2020 215 424,00 FSE 183 110,40

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

03 - Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para todas as faixas etárias em contextos 

formais, não formais e informais, atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos 

trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis, inclusive através da orientação profissional e 

da validação das competências adquiridas;

Portugal Tâmega e Sousa Felgueiras

POCH-03-5470-FSE-000727
Programa Operacional do 

Capital Humano

03 - Aprendizagem, Qualificação ao longo da 

vida e reforço da empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE 

MANGUALDE
Centros Qualifica 10/01/2019 01/10/2018 31/12/2020 269 284,40 FSE 228 891,74

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

03 - Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para todas as faixas etárias em contextos 

formais, não formais e informais, atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos 

trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis, inclusive através da orientação profissional e 

da validação das competências adquiridas;

Portugal Viseu Dão Lafões Mangualde

POCH-03-5470-FSE-000728
Programa Operacional do 

Capital Humano

03 - Aprendizagem, Qualificação ao longo da 

vida e reforço da empregabilidade

INSTITUTO DO EMPREGO E FORMAÇÃO 

PROFISSIONAL, I.P.
Centros Qualifica 04/02/2019 01/10/2018 31/12/2020 323 141,28 FSE 274 670,09

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

03 - Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para todas as faixas etárias em contextos 

formais, não formais e informais, atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos 

trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis, inclusive através da orientação profissional e 

da validação das competências adquiridas;

Portugal Lezíria do Tejo Santarém

POCH-03-5470-FSE-000729
Programa Operacional do 

Capital Humano

03 - Aprendizagem, Qualificação ao longo da 

vida e reforço da empregabilidade

PRO SENA - EMPRESA PROMOTORA DE 

SERVIÇOS DE ENSINO S.A.
Centros Qualifica 10/01/2019 01/01/2019 31/12/2020 185 314,00 FSE 157 516,90

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

03 - Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para todas as faixas etárias em contextos 

formais, não formais e informais, atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos 

trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis, inclusive através da orientação profissional e 

da validação das competências adquiridas;

Portugal Beiras e Serra da Estrela Fornos de Algodres

POCH-03-5470-FSE-000730
Programa Operacional do 

Capital Humano

03 - Aprendizagem, Qualificação ao longo da 

vida e reforço da empregabilidade

URBE - CONSULTORES ASSOCIADOS, 

LIMITADA
Centros Qualifica 10/01/2019 01/10/2018 31/12/2020 416 782,61 FSE 354 265,22

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

03 - Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para todas as faixas etárias em contextos 

formais, não formais e informais, atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos 

trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis, inclusive através da orientação profissional e 

da validação das competências adquiridas;

Portugal Tâmega e Sousa Felgueiras

POCH-03-5470-FSE-000731
Programa Operacional do 

Capital Humano

03 - Aprendizagem, Qualificação ao longo da 

vida e reforço da empregabilidade

TAIPA - ORGANIZAÇÃO COOPERATIVA 

PARA O DESENVOLVIMENTO 

INTEGRADO DO CONCELHO DE 

ODEMIRA CRL

Centros Qualifica 10/01/2019 01/10/2018 31/12/2020 269 249,26 FSE 228 861,87

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

03 - Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para todas as faixas etárias em contextos 

formais, não formais e informais, atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos 

trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis, inclusive através da orientação profissional e 

da validação das competências adquiridas;

Portugal Alentejo Litoral Alcácer do Sal

POCH-03-5470-FSE-000732
Programa Operacional do 

Capital Humano

03 - Aprendizagem, Qualificação ao longo da 

vida e reforço da empregabilidade

INSTITUTO DO EMPREGO E FORMAÇÃO 

PROFISSIONAL, I.P.
Centros Qualifica 04/02/2019 01/10/2018 31/12/2020 427 202,18 FSE 363 121,85

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

03 - Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para todas as faixas etárias em contextos 

formais, não formais e informais, atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos 

trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis, inclusive através da orientação profissional e 

da validação das competências adquiridas;

Portugal Médio Tejo Entroncamento

POCH-03-5470-FSE-000733
Programa Operacional do 

Capital Humano

03 - Aprendizagem, Qualificação ao longo da 

vida e reforço da empregabilidade

ESCOLA PROFISSIONAL DE 

DESENVOLVIMENTO RURAL DO RODO, 

PESO DA RÉGUA

Centros Qualifica 10/01/2019 01/10/2018 31/12/2020 215 427,52 FSE 183 113,39

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

03 - Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para todas as faixas etárias em contextos 

formais, não formais e informais, atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos 

trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis, inclusive através da orientação profissional e 

da validação das competências adquiridas;

Portugal Douro Peso da Régua

POCH-03-5470-FSE-000734
Programa Operacional do 

Capital Humano

03 - Aprendizagem, Qualificação ao longo da 

vida e reforço da empregabilidade

ESCOLA PROFISSIONAL DE 

AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO 

RURAL DE CARVALHAIS/MIRANDELA

Centros Qualifica 10/01/2019 02/01/2018 31/12/2020 215 427,52 FSE 183 113,39

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

03 - Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para todas as faixas etárias em contextos 

formais, não formais e informais, atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos 

trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis, inclusive através da orientação profissional e 

da validação das competências adquiridas;

Portugal
Terras de Trás-os-

Montes
Alfândega da Fé

POCH-03-5470-FSE-000735
Programa Operacional do 

Capital Humano

03 - Aprendizagem, Qualificação ao longo da 

vida e reforço da empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE 

CELORICO DE BASTO
Centros Qualifica 10/01/2019 01/10/2018 31/12/2020 217 581,79 FSE 184 944,52

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

03 - Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para todas as faixas etárias em contextos 

formais, não formais e informais, atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos 

trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis, inclusive através da orientação profissional e 

da validação das competências adquiridas;

Portugal Tâmega e Sousa Celorico de Basto

POCH-03-5470-FSE-000736
Programa Operacional do 

Capital Humano

03 - Aprendizagem, Qualificação ao longo da 

vida e reforço da empregabilidade
ESCOLA SECUNDÁRIA DE FELGUEIRAS Centros Qualifica 10/01/2019 01/10/2018 31/12/2020 226 198,91 FSE 192 269,07

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

03 - Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para todas as faixas etárias em contextos 

formais, não formais e informais, atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos 

trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis, inclusive através da orientação profissional e 

da validação das competências adquiridas;

Portugal Tâmega e Sousa Felgueiras

POCH-03-5470-FSE-000738
Programa Operacional do 

Capital Humano

03 - Aprendizagem, Qualificação ao longo da 

vida e reforço da empregabilidade

SODENFOR - SOCIEDADE DIFUSORA DE 

ENSINO DA FIGUEIRA DA FOZ, 

LIMITADA

Centros Qualifica 10/01/2019 03/10/2018 31/12/2020 226 198,91 FSE 192 269,07

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

03 - Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para todas as faixas etárias em contextos 

formais, não formais e informais, atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos 

trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis, inclusive através da orientação profissional e 

da validação das competências adquiridas;

Portugal Região de Coimbra Figueira da Foz

POCH-03-5470-FSE-000739
Programa Operacional do 

Capital Humano

03 - Aprendizagem, Qualificação ao longo da 

vida e reforço da empregabilidade

COLÉGIO DR. LUÍS PEREIRA DA COSTA 

S.A.
Centros Qualifica 10/01/2019 01/10/2018 31/12/2020 226 198,91 FSE 192 269,07

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

03 - Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para todas as faixas etárias em contextos 

formais, não formais e informais, atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos 

trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis, inclusive através da orientação profissional e 

da validação das competências adquiridas;

Portugal Região de Leiria Leiria

POCH-03-5470-FSE-000740
Programa Operacional do 

Capital Humano

03 - Aprendizagem, Qualificação ao longo da 

vida e reforço da empregabilidade

INSTITUTO VAZ SERRA,SOCIEDADE DE 

ENSINO,CULTURA E RECREIO S.A.
Centros Qualifica 10/01/2019 02/10/2018 31/12/2020 215 906,26 FSE 183 520,32

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

03 - Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para todas as faixas etárias em contextos 

formais, não formais e informais, atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos 

trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis, inclusive através da orientação profissional e 

da validação das competências adquiridas;

Portugal Médio Tejo Sertã

POCH-03-5470-FSE-000741
Programa Operacional do 

Capital Humano

03 - Aprendizagem, Qualificação ao longo da 

vida e reforço da empregabilidade

CONSULTUA - ENSINO E FORMAÇÃO 

PROFISSIONAL LDA
Centros Qualifica 10/01/2019 01/10/2018 31/12/2020 430 092,47 FSE 365 578,60

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

03 - Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para todas as faixas etárias em contextos 

formais, não formais e informais, atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos 

trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis, inclusive através da orientação profissional e 

da validação das competências adquiridas;

Portugal Douro Alijó

POCH-03-5470-FSE-000742
Programa Operacional do 

Capital Humano

03 - Aprendizagem, Qualificação ao longo da 

vida e reforço da empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE 

AMARES
Centros Qualifica 10/01/2019 01/10/2018 31/12/2020 215 427,52 FSE 183 113,39

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

03 - Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para todas as faixas etárias em contextos 

formais, não formais e informais, atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos 

trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis, inclusive através da orientação profissional e 

da validação das competências adquiridas;

Portugal Cávado Amares
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POCH-03-5470-FSE-000743
Programa Operacional do 

Capital Humano

03 - Aprendizagem, Qualificação ao longo da 

vida e reforço da empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS Nº 1 DE 

GONDOMAR
Centros Qualifica 10/01/2019 01/10/2018 31/12/2020 290 827,15 FSE 247 203,08

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

03 - Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para todas as faixas etárias em contextos 

formais, não formais e informais, atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos 

trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis, inclusive através da orientação profissional e 

da validação das competências adquiridas;

Portugal
Área Metropolitana do 

Porto
Gondomar

POCH-03-5470-FSE-000744
Programa Operacional do 

Capital Humano

03 - Aprendizagem, Qualificação ao longo da 

vida e reforço da empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE 

ALCANENA
Centros Qualifica 10/01/2019 02/10/2018 31/12/2020 215 427,52 FSE 183 113,39

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

03 - Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para todas as faixas etárias em contextos 

formais, não formais e informais, atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos 

trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis, inclusive através da orientação profissional e 

da validação das competências adquiridas;

Portugal Médio Tejo Alcanena

POCH-03-5470-FSE-000745
Programa Operacional do 

Capital Humano

03 - Aprendizagem, Qualificação ao longo da 

vida e reforço da empregabilidade
AGRUPAMENTO DE ESCOLAS OURÉM Centros Qualifica 10/01/2019 01/10/2018 31/12/2020 215 427,52 FSE 183 113,39

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

03 - Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para todas as faixas etárias em contextos 

formais, não formais e informais, atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos 

trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis, inclusive através da orientação profissional e 

da validação das competências adquiridas;

Portugal Médio Tejo Ourém

POCH-03-5470-FSE-000746
Programa Operacional do 

Capital Humano

03 - Aprendizagem, Qualificação ao longo da 

vida e reforço da empregabilidade
AGITO - FORMAÇÃO E SERVIÇOS LDA Centros Qualifica 10/01/2019 01/10/2018 31/12/2020 425 689,42 FSE 361 836,01

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

03 - Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para todas as faixas etárias em contextos 

formais, não formais e informais, atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos 

trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis, inclusive através da orientação profissional e 

da validação das competências adquiridas;

Portugal
Área Metropolitana do 

Porto
Gondomar

POCH-03-5470-FSE-000747
Programa Operacional do 

Capital Humano

03 - Aprendizagem, Qualificação ao longo da 

vida e reforço da empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS 

MARTINHO ÁRIAS, SOURE
Centros Qualifica 10/01/2019 01/10/2018 31/12/2020 215 427,52 FSE 183 113,39

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

03 - Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para todas as faixas etárias em contextos 

formais, não formais e informais, atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos 

trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis, inclusive através da orientação profissional e 

da validação das competências adquiridas;

Portugal Região de Coimbra Coimbra

POCH-03-5470-FSE-000748
Programa Operacional do 

Capital Humano

03 - Aprendizagem, Qualificação ao longo da 

vida e reforço da empregabilidade

CONSULTUA - ENSINO E FORMAÇÃO 

PROFISSIONAL LDA
Centros Qualifica 10/01/2019 01/10/2018 31/12/2020 428 971,75 FSE 364 625,99

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

03 - Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para todas as faixas etárias em contextos 

formais, não formais e informais, atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos 

trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis, inclusive através da orientação profissional e 

da validação das competências adquiridas;

Portugal
Terras de Trás-os-

Montes
Alfândega da Fé

POCH-03-5470-FSE-000749
Programa Operacional do 

Capital Humano

03 - Aprendizagem, Qualificação ao longo da 

vida e reforço da empregabilidade

ENSIGAIA - EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO, 

SOCIEDADE UNIPESSOAL LDA
Centros Qualifica 04/02/2019 01/10/2018 31/12/2020 292 448,31 FSE 248 581,06

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

03 - Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para todas as faixas etárias em contextos 

formais, não formais e informais, atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos 

trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis, inclusive através da orientação profissional e 

da validação das competências adquiridas;

Portugal
Área Metropolitana do 

Porto
Vila Nova de Gaia

POCH-03-5470-FSE-000750
Programa Operacional do 

Capital Humano

03 - Aprendizagem, Qualificação ao longo da 

vida e reforço da empregabilidade

CENTRO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL 

DA INDÚSTRIA DE CALÇADO
Centros Qualifica 10/01/2019 01/10/2018 31/12/2020 215 427,52 FSE 183 113,39

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

03 - Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para todas as faixas etárias em contextos 

formais, não formais e informais, atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos 

trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis, inclusive através da orientação profissional e 

da validação das competências adquiridas;

Portugal Tâmega e Sousa Felgueiras

POCH-03-5470-FSE-000751
Programa Operacional do 

Capital Humano

03 - Aprendizagem, Qualificação ao longo da 

vida e reforço da empregabilidade

CENTRO DE FORMAÇÃO ASSISTENCIA E 

DESENVOLVIMENTO
Centros Qualifica 10/01/2019 02/11/2018 31/12/2020 255 586,42 FSE 217 248,46

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

03 - Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para todas as faixas etárias em contextos 

formais, não formais e informais, atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos 

trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis, inclusive através da orientação profissional e 

da validação das competências adquiridas;

Portugal Beiras e Serra da Estrela Guarda

POCH-03-5470-FSE-000752
Programa Operacional do 

Capital Humano

03 - Aprendizagem, Qualificação ao longo da 

vida e reforço da empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS JOSÉ 

SILVESTRE RIBEIRO, IDANHA-A-NOVA
Centros Qualifica 10/01/2019 01/10/2018 31/12/2020 215 427,52 FSE 183 113,39

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

03 - Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para todas as faixas etárias em contextos 

formais, não formais e informais, atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos 

trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis, inclusive através da orientação profissional e 

da validação das competências adquiridas;

Portugal Beira Baixa Castelo Branco

POCH-03-5470-FSE-000753
Programa Operacional do 

Capital Humano

03 - Aprendizagem, Qualificação ao longo da 

vida e reforço da empregabilidade

"DUODIFUSÃO - CENTRO FORMAÇÃO 

PROFISSIONAL LDA"
Centros Qualifica 10/01/2019 01/10/2018 31/12/2020 430 084,43 FSE 365 571,77

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

03 - Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para todas as faixas etárias em contextos 

formais, não formais e informais, atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos 

trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis, inclusive através da orientação profissional e 

da validação das competências adquiridas;

Portugal Ave Vizela

POCH-03-5470-FSE-000754
Programa Operacional do 

Capital Humano

03 - Aprendizagem, Qualificação ao longo da 

vida e reforço da empregabilidade

ASSOCIAÇÃO PARA O 

DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DA 

CIDADE DE ERMESINDE

Centros Qualifica 10/01/2019 01/10/2018 31/12/2020 328 300,00 FSE 279 055,00

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

03 - Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para todas as faixas etárias em contextos 

formais, não formais e informais, atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos 

trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis, inclusive através da orientação profissional e 

da validação das competências adquiridas;

Portugal
Área Metropolitana do 

Porto
Valongo

POCH-03-5470-FSE-000755
Programa Operacional do 

Capital Humano

03 - Aprendizagem, Qualificação ao longo da 

vida e reforço da empregabilidade

ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL DE PAÇOS 

DE FERREIRA
Centros Qualifica 04/02/2019 01/10/2018 31/12/2020 268 542,93 FSE 228 261,49

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

03 - Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para todas as faixas etárias em contextos 

formais, não formais e informais, atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos 

trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis, inclusive através da orientação profissional e 

da validação das competências adquiridas;

Portugal Tâmega e Sousa Paços de Ferreira

POCH-03-5470-FSE-000757
Programa Operacional do 

Capital Humano

03 - Aprendizagem, Qualificação ao longo da 

vida e reforço da empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE 

MONSERRATE, VIANA DO CASTELO
Centros Qualifica 10/01/2019 01/10/2018 31/12/2020 215 427,52 FSE 183 113,39

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

03 - Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para todas as faixas etárias em contextos 

formais, não formais e informais, atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos 

trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis, inclusive através da orientação profissional e 

da validação das competências adquiridas;

Portugal Alto Minho Viana do Castelo

POCH-03-5470-FSE-000758
Programa Operacional do 

Capital Humano

03 - Aprendizagem, Qualificação ao longo da 

vida e reforço da empregabilidade

ASSOCIAÇÃO PARA A ESCOLA 

PROFISSIONAL DE ARTES DA BEIRA 

INTERIOR

Centros Qualifica 10/01/2019 03/10/2018 31/12/2020 288 755,68 FSE 245 442,33

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

03 - Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para todas as faixas etárias em contextos 

formais, não formais e informais, atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos 

trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis, inclusive através da orientação profissional e 

da validação das competências adquiridas;

Portugal Beiras e Serra da Estrela Covilhã

POCH-03-5470-FSE-000759
Programa Operacional do 

Capital Humano

03 - Aprendizagem, Qualificação ao longo da 

vida e reforço da empregabilidade

EPAMG - SOCIEDADE DE ENSINO 

PROFISSIONAL LDA
Centros Qualifica 10/01/2019 01/10/2018 31/12/2020 269 505,31 FSE 229 079,51

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

03 - Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para todas as faixas etárias em contextos 

formais, não formais e informais, atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos 

trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis, inclusive através da orientação profissional e 

da validação das competências adquiridas;

Portugal Região de Leiria Marinha Grande

POCH-03-5470-FSE-000760
Programa Operacional do 

Capital Humano

03 - Aprendizagem, Qualificação ao longo da 

vida e reforço da empregabilidade

CONFEDERAÇÃO DOS AGRICULTORES 

DE PORTUGAL
Centros Qualifica 10/01/2019 01/10/2018 31/12/2020 269 284,45 FSE 228 891,78

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

03 - Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para todas as faixas etárias em contextos 

formais, não formais e informais, atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos 

trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis, inclusive através da orientação profissional e 

da validação das competências adquiridas;

Portugal Lezíria do Tejo Almeirim

POCH-03-5470-FSE-000761
Programa Operacional do 

Capital Humano

03 - Aprendizagem, Qualificação ao longo da 

vida e reforço da empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS JOSÉ 

ESTEVÃO
Centros Qualifica 10/01/2019 01/10/2018 31/12/2020 215 427,56 FSE 183 113,43

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

03 - Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para todas as faixas etárias em contextos 

formais, não formais e informais, atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos 

trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis, inclusive através da orientação profissional e 

da validação das competências adquiridas;

Portugal Região de Aveiro Aveiro

POCH-03-5470-FSE-000762
Programa Operacional do 

Capital Humano

03 - Aprendizagem, Qualificação ao longo da 

vida e reforço da empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE 

ÁGUEDA SUL
Centros Qualifica 10/01/2019 01/10/2018 31/12/2020 379 728,00 FSE 322 768,80

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

03 - Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para todas as faixas etárias em contextos 

formais, não formais e informais, atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos 

trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis, inclusive através da orientação profissional e 

da validação das competências adquiridas;

Portugal Região de Aveiro Águeda

POCH-03-5470-FSE-000763
Programa Operacional do 

Capital Humano

03 - Aprendizagem, Qualificação ao longo da 

vida e reforço da empregabilidade

ESCOLA SECUNDARIA DE HENRIQUE 

MEDINA
Centros Qualifica 10/01/2019 01/10/2018 31/12/2020 215 427,56 FSE 183 113,43

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

03 - Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para todas as faixas etárias em contextos 

formais, não formais e informais, atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos 

trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis, inclusive através da orientação profissional e 

da validação das competências adquiridas;

Portugal Cávado Esposende

POCH-03-5470-FSE-000764
Programa Operacional do 

Capital Humano

03 - Aprendizagem, Qualificação ao longo da 

vida e reforço da empregabilidade

NERLEI - ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL 

DA REGIÃO DE LEIRIA
Centros Qualifica 10/01/2019 17/10/2018 31/12/2020 237 927,77 FSE 202 238,60

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

03 - Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para todas as faixas etárias em contextos 

formais, não formais e informais, atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos 

trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis, inclusive através da orientação profissional e 

da validação das competências adquiridas;

Portugal Região de Leiria Leiria

POCH-03-5470-FSE-000765
Programa Operacional do 

Capital Humano

03 - Aprendizagem, Qualificação ao longo da 

vida e reforço da empregabilidade

EPO - CENTRO ESCOLAR E 

EMPRESARIAL DO SUDOESTE 

ALENTEJANO, S.A.

Centros Qualifica 10/01/2019 01/10/2018 31/12/2020 248 242,74 FSE 211 006,33

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

03 - Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para todas as faixas etárias em contextos 

formais, não formais e informais, atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos 

trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis, inclusive através da orientação profissional e 

da validação das competências adquiridas;

Portugal Alentejo Litoral Alcácer do Sal

POCH-03-5470-FSE-000766
Programa Operacional do 

Capital Humano

03 - Aprendizagem, Qualificação ao longo da 

vida e reforço da empregabilidade

CENTRO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL 

DA INDÚSTRIA TÊXTIL, VESTUÁRIO, 

CONFECÇÃO E LANIFÍCIOS (MODATEX)

Centros Qualifica 10/01/2019 01/10/2018 31/12/2020 215 427,52 FSE 183 113,39

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

03 - Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para todas as faixas etárias em contextos 

formais, não formais e informais, atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos 

trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis, inclusive através da orientação profissional e 

da validação das competências adquiridas;

Portugal Beiras e Serra da Estrela Covilhã

POCH-03-5470-FSE-000767
Programa Operacional do 

Capital Humano

03 - Aprendizagem, Qualificação ao longo da 

vida e reforço da empregabilidade

CENTRO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL 

DA INDÚSTRIA TÊXTIL, VESTUÁRIO, 

CONFECÇÃO E LANIFÍCIOS (MODATEX)

Centros Qualifica 10/01/2019 01/10/2018 31/12/2020 215 427,52 FSE 183 113,39

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

03 - Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para todas as faixas etárias em contextos 

formais, não formais e informais, atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos 

trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis, inclusive através da orientação profissional e 

da validação das competências adquiridas;

Portugal
Área Metropolitana do 

Porto
Porto
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POCH-03-5470-FSE-000768
Programa Operacional do 

Capital Humano

03 - Aprendizagem, Qualificação ao longo da 

vida e reforço da empregabilidade

CENTRO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL 

DA INDÚSTRIA TÊXTIL, VESTUÁRIO, 

CONFECÇÃO E LANIFÍCIOS (MODATEX)

Centros Qualifica 10/01/2019 01/10/2018 31/12/2020 215 427,52 FSE 183 113,39

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

03 - Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para todas as faixas etárias em contextos 

formais, não formais e informais, atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos 

trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis, inclusive através da orientação profissional e 

da validação das competências adquiridas;

Portugal Cávado Barcelos

POCH-03-5470-FSE-000769
Programa Operacional do 

Capital Humano

03 - Aprendizagem, Qualificação ao longo da 

vida e reforço da empregabilidade

CENTRO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL 

DA INDÚSTRIA TÊXTIL, VESTUÁRIO, 

CONFECÇÃO E LANIFÍCIOS (MODATEX)

Centros Qualifica 10/01/2019 01/10/2018 31/12/2020 215 427,52 FSE 183 113,39

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

03 - Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para todas as faixas etárias em contextos 

formais, não formais e informais, atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos 

trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis, inclusive através da orientação profissional e 

da validação das competências adquiridas;

Portugal
Área Metropolitana do 

Porto
Santo Tirso

POCH-03-5470-FSE-000770
Programa Operacional do 

Capital Humano

03 - Aprendizagem, Qualificação ao longo da 

vida e reforço da empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS COIMBRA 

CENTRO
Centros Qualifica 10/01/2019 01/10/2018 31/12/2020 259 186,72 FSE 220 308,71

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

03 - Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para todas as faixas etárias em contextos 

formais, não formais e informais, atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos 

trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis, inclusive através da orientação profissional e 

da validação das competências adquiridas;

Portugal Região de Coimbra Coimbra

POCH-03-5470-FSE-000771
Programa Operacional do 

Capital Humano

03 - Aprendizagem, Qualificação ao longo da 

vida e reforço da empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS ANTÓNIO 

SÉRGIO
Centros Qualifica 10/01/2019 01/10/2018 31/12/2020 146 424,90 FSE 124 461,17

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

03 - Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para todas as faixas etárias em contextos 

formais, não formais e informais, atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos 

trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis, inclusive através da orientação profissional e 

da validação das competências adquiridas;

Portugal
Área Metropolitana do 

Porto
Vila Nova de Gaia

POCH-03-5470-FSE-000772
Programa Operacional do 

Capital Humano

03 - Aprendizagem, Qualificação ao longo da 

vida e reforço da empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS ABADE DE 

BAÇAL, BRAGANÇA
Centros Qualifica 10/01/2019 01/10/2018 31/12/2020 215 427,52 FSE 183 113,39

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

03 - Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para todas as faixas etárias em contextos 

formais, não formais e informais, atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos 

trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis, inclusive através da orientação profissional e 

da validação das competências adquiridas;

Portugal
Terras de Trás-os-

Montes
Bragança

POCH-03-5470-FSE-000773
Programa Operacional do 

Capital Humano

03 - Aprendizagem, Qualificação ao longo da 

vida e reforço da empregabilidade

KERIGMA - INSTITUTO DE INOVAÇÃO E 

DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE 

BARCELOS

Centros Qualifica 10/01/2019 01/10/2018 31/12/2020 430 316,54 FSE 365 769,06

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

03 - Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para todas as faixas etárias em contextos 

formais, não formais e informais, atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos 

trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis, inclusive através da orientação profissional e 

da validação das competências adquiridas;

Portugal Cávado Barcelos

POCH-03-5470-FSE-000774
Programa Operacional do 

Capital Humano

03 - Aprendizagem, Qualificação ao longo da 

vida e reforço da empregabilidade

PROFIFORMA-GABINETE DE 

CONSULTADORIA E FORMAÇÃO 

PROFISSIONAL LDA

Centros Qualifica 10/01/2019 03/10/2018 31/12/2020 269 284,40 FSE 228 891,74

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

03 - Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para todas as faixas etárias em contextos 

formais, não formais e informais, atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos 

trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis, inclusive através da orientação profissional e 

da validação das competências adquiridas;

Portugal Região de Coimbra Arganil

POCH-03-5470-FSE-000775
Programa Operacional do 

Capital Humano

03 - Aprendizagem, Qualificação ao longo da 

vida e reforço da empregabilidade

EMPRESA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E 

CULTURA DE BARCELOS, E.M.
Centros Qualifica 10/01/2019 01/10/2018 31/12/2020 430 316,54 FSE 365 769,06

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

03 - Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para todas as faixas etárias em contextos 

formais, não formais e informais, atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos 

trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis, inclusive através da orientação profissional e 

da validação das competências adquiridas;

Portugal Cávado Barcelos

POCH-03-5470-FSE-000776
Programa Operacional do 

Capital Humano

03 - Aprendizagem, Qualificação ao longo da 

vida e reforço da empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS TOMAZ 

PELAYO, SANTO TIRSO
Centros Qualifica 10/01/2019 01/10/2018 31/12/2020 385 063,48 FSE 327 303,96

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

03 - Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para todas as faixas etárias em contextos 

formais, não formais e informais, atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos 

trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis, inclusive através da orientação profissional e 

da validação das competências adquiridas;

Portugal
Área Metropolitana do 

Porto
Santo Tirso

POCH-03-5470-FSE-000777
Programa Operacional do 

Capital Humano

03 - Aprendizagem, Qualificação ao longo da 

vida e reforço da empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS Nº 2 DE 

BEJA
Centros Qualifica 10/01/2019 01/10/2018 31/12/2020 215 427,56 FSE 183 113,43

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

03 - Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para todas as faixas etárias em contextos 

formais, não formais e informais, atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos 

trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis, inclusive através da orientação profissional e 

da validação das competências adquiridas;

Portugal Baixo Alentejo Beja

POCH-03-5470-FSE-000778
Programa Operacional do 

Capital Humano

03 - Aprendizagem, Qualificação ao longo da 

vida e reforço da empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS 

MURALHAS DO MINHO
Centros Qualifica 10/01/2019 01/10/2018 31/12/2020 209 181,92 FSE 177 804,63

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

03 - Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para todas as faixas etárias em contextos 

formais, não formais e informais, atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos 

trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis, inclusive através da orientação profissional e 

da validação das competências adquiridas;

Portugal Alto Minho Valença

POCH-03-5470-FSE-000779
Programa Operacional do 

Capital Humano

03 - Aprendizagem, Qualificação ao longo da 

vida e reforço da empregabilidade

CENTRO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL 

DA INDUSTRIA DE OURIVESARIA E 

RELOJOARIA (CINDOR)

Centros Qualifica 10/01/2019 01/10/2018 31/12/2020 215 427,52 FSE 183 113,39

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

03 - Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para todas as faixas etárias em contextos 

formais, não formais e informais, atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos 

trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis, inclusive através da orientação profissional e 

da validação das competências adquiridas;

Portugal
Área Metropolitana do 

Porto
Gondomar

POCH-03-5470-FSE-000780
Programa Operacional do 

Capital Humano

03 - Aprendizagem, Qualificação ao longo da 

vida e reforço da empregabilidade

ETPR - ESCOLA TÉCNICA E 

PROFISSIONAL DO RIBATEJO, S.A.
Centros Qualifica 10/01/2019 02/10/2018 31/12/2020 256 671,72 FSE 218 170,96

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

03 - Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para todas as faixas etárias em contextos 

formais, não formais e informais, atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos 

trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis, inclusive através da orientação profissional e 

da validação das competências adquiridas;

Portugal Lezíria do Tejo Santarém

POCH-03-5470-FSE-000781
Programa Operacional do 

Capital Humano

03 - Aprendizagem, Qualificação ao longo da 

vida e reforço da empregabilidade

ADRIMAG - ASSOCIAÇÃO DE 

DESENVOLVIMENTO RURAL 

INTEGRADO DAS SERRAS DE 

MONTEMURO, ARADA E GRALHEIRA

Centros Qualifica 04/02/2019 01/10/2018 31/12/2020 242 345,53 FSE 205 993,70

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

03 - Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para todas as faixas etárias em contextos 

formais, não formais e informais, atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos 

trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis, inclusive através da orientação profissional e 

da validação das competências adquiridas;

Portugal
Área Metropolitana do 

Porto
Arouca

POCH-03-5470-FSE-000782
Programa Operacional do 

Capital Humano

03 - Aprendizagem, Qualificação ao longo da 

vida e reforço da empregabilidade

C.E.S.P.U. - COOPERATIVA DE ENSINO 

SUPERIOR POLITÉCNICO E 

UNIVERSITÁRIO CRL

Centros Qualifica 10/01/2019 01/10/2018 31/12/2020 462 802,39 FSE 393 382,03

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

03 - Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para todas as faixas etárias em contextos 

formais, não formais e informais, atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos 

trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis, inclusive através da orientação profissional e 

da validação das competências adquiridas;

Portugal
Área Metropolitana do 

Porto
Gondomar

POCH-03-5470-FSE-000783
Programa Operacional do 

Capital Humano

03 - Aprendizagem, Qualificação ao longo da 

vida e reforço da empregabilidade

ESCOLA PROFISSIONAL DO VALE DO 

TEJO S.A.
Centros Qualifica 10/01/2019 01/10/2018 31/12/2020 486 917,24 FSE 413 879,65

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

03 - Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para todas as faixas etárias em contextos 

formais, não formais e informais, atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos 

trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis, inclusive através da orientação profissional e 

da validação das competências adquiridas;

Portugal Lezíria do Tejo Almeirim

POCH-03-5470-FSE-000784
Programa Operacional do 

Capital Humano

03 - Aprendizagem, Qualificação ao longo da 

vida e reforço da empregabilidade

CEFPI - CENTRO DE EDUCAÇÃO E 

FORMAÇÃO PROFISSIONAL INTEGRADA
Centros Qualifica 10/01/2019 01/10/2018 31/12/2020 269 284,40 FSE 228 891,74

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

03 - Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para todas as faixas etárias em contextos 

formais, não formais e informais, atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos 

trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis, inclusive através da orientação profissional e 

da validação das competências adquiridas;

Portugal
Área Metropolitana do 

Porto
Porto

POCH-03-5470-FSE-000785
Programa Operacional do 

Capital Humano

03 - Aprendizagem, Qualificação ao longo da 

vida e reforço da empregabilidade

CERCINA - COOPERATIVA DE ENSINO, 

REABILITAÇÃO, CAPACITAÇÃO E 

INCLUSÃO DA NAZARÉ, CRL

Centros Qualifica 10/01/2019 01/10/2018 31/12/2020 215 427,52 FSE 183 113,39

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

03 - Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para todas as faixas etárias em contextos 

formais, não formais e informais, atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos 

trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis, inclusive através da orientação profissional e 

da validação das competências adquiridas;

Portugal Oeste Alcobaça

POCH-03-5470-FSE-000786
Programa Operacional do 

Capital Humano

03 - Aprendizagem, Qualificação ao longo da 

vida e reforço da empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE SEVER 

DO VOUGA
Centros Qualifica 10/01/2019 01/10/2018 31/12/2020 215 427,52 FSE 183 113,39

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

03 - Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para todas as faixas etárias em contextos 

formais, não formais e informais, atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos 

trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis, inclusive através da orientação profissional e 

da validação das competências adquiridas;

Portugal Região de Aveiro Águeda

POCH-03-5470-FSE-000787
Programa Operacional do 

Capital Humano

03 - Aprendizagem, Qualificação ao longo da 

vida e reforço da empregabilidade

INSTITUTO DO EMPREGO E FORMAÇÃO 

PROFISSIONAL, I.P.
Centros Qualifica 04/02/2019 01/10/2018 31/12/2020 269 284,40 FSE 228 891,74

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

03 - Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para todas as faixas etárias em contextos 

formais, não formais e informais, atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos 

trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis, inclusive através da orientação profissional e 

da validação das competências adquiridas;

Portugal Alto Tâmega Chaves

POCH-03-5470-FSE-000788
Programa Operacional do 

Capital Humano

03 - Aprendizagem, Qualificação ao longo da 

vida e reforço da empregabilidade

INSTITUTO PIAGET, COOPERATIVA 

PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO, 

INTEGRAL E ECOLÓGICO CRL

Centros Qualifica 10/01/2019 01/10/2018 31/12/2020 430 316,48 FSE 365 769,01

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

03 - Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para todas as faixas etárias em contextos 

formais, não formais e informais, atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos 

trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis, inclusive através da orientação profissional e 

da validação das competências adquiridas;

Portugal
Terras de Trás-os-

Montes
Alfândega da Fé

POCH-03-5470-FSE-000789
Programa Operacional do 

Capital Humano

03 - Aprendizagem, Qualificação ao longo da 

vida e reforço da empregabilidade

OVAR FORMA - ENSINO E FORMAÇÃO , 

LDA
Centros Qualifica 10/01/2019 01/10/2018 31/12/2020 226 198,94 FSE 192 269,10

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

03 - Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para todas as faixas etárias em contextos 

formais, não formais e informais, atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos 

trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis, inclusive através da orientação profissional e 

da validação das competências adquiridas;

Portugal Região de Aveiro Ovar

POCH-03-5470-FSE-000790
Programa Operacional do 

Capital Humano

03 - Aprendizagem, Qualificação ao longo da 

vida e reforço da empregabilidade

CEPROF - CENTROS ESCOLARES DE 

ENSINO PROFISSIONAL LDA
Centros Qualifica 10/01/2019 01/10/2018 31/12/2020 223 506,09 FSE 189 980,18

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

03 - Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para todas as faixas etárias em contextos 

formais, não formais e informais, atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos 

trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis, inclusive através da orientação profissional e 

da validação das competências adquiridas;

Portugal
Área Metropolitana do 

Porto
Espinho

POCH-03-5470-FSE-000791
Programa Operacional do 

Capital Humano

03 - Aprendizagem, Qualificação ao longo da 

vida e reforço da empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE 

POMBAL
Centros Qualifica 10/01/2019 01/10/2018 31/12/2020 215 427,56 FSE 183 113,43

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

03 - Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para todas as faixas etárias em contextos 

formais, não formais e informais, atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos 

trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis, inclusive através da orientação profissional e 

da validação das competências adquiridas;

Portugal Região de Leiria Pombal



                    Programa Operacional Capital Humano (PO CH)

                    Lista de Projetos Aprovados | Reportada a 31/03/2020

Código da Operação | Operation Code
Programa Operacional | 

Operational Programme
Eixo Prioritário do PO | OP Priority Axis

Nome do Beneficiário | Beneficiary 

Name

Nome da Operação | Operation 

Name

Data de Aprovação / 

Approval Date

Data de Início 

Aprovada / Start up 

Date

Data de Fim 

Aprovada / End of 

Operation Date

Despesas Elegíveis Totais 

Atribuídas à Operação | 

Total Eligible Expenditure 

Allocated to the 

Operation

FEEI | ESI 

Fund

Fundo Total Aprovado | 

Total Aproved Fund
Objetivo Temático | Thematic Objective

% 

cofinanciamento | 

% EU funding

Prioridade de Investimento | Investment Priority País | Country NUTS II | NUTS 2 NUTS III | NUTS 3

POCH-03-5470-FSE-000792
Programa Operacional do 

Capital Humano

03 - Aprendizagem, Qualificação ao longo da 

vida e reforço da empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE 

ALMODÔVAR
Centros Qualifica 10/01/2019 01/10/2018 31/12/2020 430 272,50 FSE 365 731,63

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

03 - Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para todas as faixas etárias em contextos 

formais, não formais e informais, atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos 

trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis, inclusive através da orientação profissional e 

da validação das competências adquiridas;

Portugal Baixo Alentejo Almodôvar

POCH-03-5470-FSE-000793
Programa Operacional do 

Capital Humano

03 - Aprendizagem, Qualificação ao longo da 

vida e reforço da empregabilidade

ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO 

INTEGRADO DE POIARES
Centros Qualifica 10/01/2019 01/10/2018 31/12/2020 202 283,94 FSE 171 941,35

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

03 - Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para todas as faixas etárias em contextos 

formais, não formais e informais, atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos 

trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis, inclusive através da orientação profissional e 

da validação das competências adquiridas;

Portugal Região de Coimbra Coimbra

POCH-03-5470-FSE-000794
Programa Operacional do 

Capital Humano

03 - Aprendizagem, Qualificação ao longo da 

vida e reforço da empregabilidade

INSTITUTO DO EMPREGO E FORMAÇÃO 

PROFISSIONAL, I.P.
Centros Qualifica 05/02/2019 02/10/2018 31/12/2020 215 427,52 FSE 183 113,39

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

03 - Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para todas as faixas etárias em contextos 

formais, não formais e informais, atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos 

trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis, inclusive através da orientação profissional e 

da validação das competências adquiridas;

Portugal
Área Metropolitana do 

Porto
Póvoa de Varzim

POCH-03-5470-FSE-000795
Programa Operacional do 

Capital Humano

03 - Aprendizagem, Qualificação ao longo da 

vida e reforço da empregabilidade

INSTITUTO DO EMPREGO E FORMAÇÃO 

PROFISSIONAL, I.P.
Centros Qualifica 04/02/2019 01/10/2018 31/12/2020 376 998,16 FSE 320 448,44

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

03 - Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para todas as faixas etárias em contextos 

formais, não formais e informais, atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos 

trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis, inclusive através da orientação profissional e 

da validação das competências adquiridas;

Portugal
Área Metropolitana do 

Porto
Santa Maria da Feira

POCH-03-5470-FSE-000796
Programa Operacional do 

Capital Humano

03 - Aprendizagem, Qualificação ao longo da 

vida e reforço da empregabilidade

ESCOLA PROFISSIONAL DE VILA DO 

CONDE, UNIPESSOAL LDA
Centros Qualifica 10/01/2019 01/10/2018 31/12/2020 269 284,40 FSE 228 891,74

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

03 - Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para todas as faixas etárias em contextos 

formais, não formais e informais, atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos 

trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis, inclusive através da orientação profissional e 

da validação das competências adquiridas;

Portugal
Área Metropolitana do 

Porto
Vila do Conde

POCH-03-5470-FSE-000797
Programa Operacional do 

Capital Humano

03 - Aprendizagem, Qualificação ao longo da 

vida e reforço da empregabilidade

INSTITUTO DO EMPREGO E FORMAÇÃO 

PROFISSIONAL, I.P.
Centros Qualifica 04/02/2019 01/10/2018 31/12/2020 269 284,40 FSE 228 891,74

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

03 - Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para todas as faixas etárias em contextos 

formais, não formais e informais, atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos 

trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis, inclusive através da orientação profissional e 

da validação das competências adquiridas;

Portugal
Terras de Trás-os-

Montes
Bragança

POCH-03-5470-FSE-000798
Programa Operacional do 

Capital Humano

03 - Aprendizagem, Qualificação ao longo da 

vida e reforço da empregabilidade

ASSOCIAÇÃO TORREJANA DE ENSINO 

PROFISSIONAL
Centros Qualifica 10/01/2019 01/10/2018 31/12/2020 239 363,96 FSE 203 459,37

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

03 - Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para todas as faixas etárias em contextos 

formais, não formais e informais, atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos 

trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis, inclusive através da orientação profissional e 

da validação das competências adquiridas;

Portugal Médio Tejo Constância

POCH-03-5470-FSE-000799
Programa Operacional do 

Capital Humano

03 - Aprendizagem, Qualificação ao longo da 

vida e reforço da empregabilidade

ESCOLA SECUNDÁRIA JOÃO 

GONÇALVES ZARCO, MATOSINHOS
Centros Qualifica 10/01/2019 01/10/2018 31/12/2020 208 478,24 FSE 177 206,50

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

03 - Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para todas as faixas etárias em contextos 

formais, não formais e informais, atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos 

trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis, inclusive através da orientação profissional e 

da validação das competências adquiridas;

Portugal
Área Metropolitana do 

Porto
Matosinhos

POCH-03-5470-FSE-000800
Programa Operacional do 

Capital Humano

03 - Aprendizagem, Qualificação ao longo da 

vida e reforço da empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE 

ALBERGARIA-A-VELHA
Centros Qualifica 10/01/2019 01/10/2018 31/12/2020 208 478,24 FSE 177 206,50

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

03 - Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para todas as faixas etárias em contextos 

formais, não formais e informais, atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos 

trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis, inclusive através da orientação profissional e 

da validação das competências adquiridas;

Portugal Região de Aveiro Albergaria-a-Velha

POCH-03-5470-FSE-000801
Programa Operacional do 

Capital Humano

03 - Aprendizagem, Qualificação ao longo da 

vida e reforço da empregabilidade

AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS 

DE PINHEIRO
Centros Qualifica 10/01/2019 01/10/2018 31/12/2020 479 267,05 FSE 407 376,99

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

03 - Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para todas as faixas etárias em contextos 

formais, não formais e informais, atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos 

trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis, inclusive através da orientação profissional e 

da validação das competências adquiridas;

Portugal Tâmega e Sousa Penafiel

POCH-03-5470-FSE-000802
Programa Operacional do 

Capital Humano

03 - Aprendizagem, Qualificação ao longo da 

vida e reforço da empregabilidade

CENTRO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL 

DE ARTESANATO (CEARTE)
Centros Qualifica 10/01/2019 01/10/2018 31/12/2020 215 427,52 FSE 183 113,39

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

03 - Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para todas as faixas etárias em contextos 

formais, não formais e informais, atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos 

trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis, inclusive através da orientação profissional e 

da validação das competências adquiridas;

Portugal Região de Coimbra Arganil

POCH-03-5470-FSE-000803
Programa Operacional do 

Capital Humano

03 - Aprendizagem, Qualificação ao longo da 

vida e reforço da empregabilidade

CENTRO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL 

DAS PESCAS E DO MAR (FOR-MAR)
Centros Qualifica 10/01/2019 01/10/2018 31/12/2020 295 678,64 FSE 251 326,84

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

03 - Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para todas as faixas etárias em contextos 

formais, não formais e informais, atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos 

trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis, inclusive através da orientação profissional e 

da validação das competências adquiridas;

Portugal
Área Metropolitana do 

Porto
Espinho

POCH-03-5470-FSE-000804
Programa Operacional do 

Capital Humano

03 - Aprendizagem, Qualificação ao longo da 

vida e reforço da empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS LATINO 

COELHO, LAMEGO
Centros Qualifica 10/01/2019 01/10/2018 31/12/2020 209 181,92 FSE 177 804,63

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

03 - Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para todas as faixas etárias em contextos 

formais, não formais e informais, atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos 

trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis, inclusive através da orientação profissional e 

da validação das competências adquiridas;

Portugal Douro Lamego

POCH-03-5470-FSE-000805
Programa Operacional do 

Capital Humano

03 - Aprendizagem, Qualificação ao longo da 

vida e reforço da empregabilidade

EPRALIMA - ESCOLA PROFISSIONAL DO 

ALTO LIMA - COOPERATIVA DE 

INTERESSE PÚBLICO E 

RESPONSABILIDADE, LIMITADA

Centros Qualifica 10/01/2019 01/10/2018 31/12/2020 430 316,56 FSE 365 769,08

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

03 - Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para todas as faixas etárias em contextos 

formais, não formais e informais, atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos 

trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis, inclusive através da orientação profissional e 

da validação das competências adquiridas;

Portugal Alto Minho Arcos de Valdevez

POCH-03-5470-FSE-000806
Programa Operacional do 

Capital Humano

03 - Aprendizagem, Qualificação ao longo da 

vida e reforço da empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS GABRIEL 

PEREIRA
Centros Qualifica 10/01/2019 01/10/2018 31/12/2020 260 597,81 FSE 221 508,14

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

03 - Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para todas as faixas etárias em contextos 

formais, não formais e informais, atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos 

trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis, inclusive através da orientação profissional e 

da validação das competências adquiridas;

Portugal Alentejo Central Évora

POCH-03-5470-FSE-000807
Programa Operacional do 

Capital Humano

03 - Aprendizagem, Qualificação ao longo da 

vida e reforço da empregabilidade
D. SANCHO - ENSINO LDA Centros Qualifica 10/01/2019 01/10/2018 31/12/2020 451 041,11 FSE 383 384,94

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

03 - Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para todas as faixas etárias em contextos 

formais, não formais e informais, atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos 

trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis, inclusive através da orientação profissional e 

da validação das competências adquiridas;

Portugal
Área Metropolitana do 

Porto
Vila Nova de Gaia

POCH-03-5470-FSE-000808
Programa Operacional do 

Capital Humano

03 - Aprendizagem, Qualificação ao longo da 

vida e reforço da empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS Nº 3 DE 

ELVAS
Centros Qualifica 10/01/2019 01/10/2018 31/12/2020 208 478,24 FSE 177 206,50

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

03 - Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para todas as faixas etárias em contextos 

formais, não formais e informais, atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos 

trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis, inclusive através da orientação profissional e 

da validação das competências adquiridas;

Portugal Alto Alentejo Elvas

POCH-03-5470-FSE-000809
Programa Operacional do 

Capital Humano

03 - Aprendizagem, Qualificação ao longo da 

vida e reforço da empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE 

ESTARREJA
Centros Qualifica 10/01/2019 01/10/2018 31/12/2020 292 601,23 FSE 248 711,05

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

03 - Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para todas as faixas etárias em contextos 

formais, não formais e informais, atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos 

trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis, inclusive através da orientação profissional e 

da validação das competências adquiridas;

Portugal Região de Aveiro Estarreja

POCH-03-5470-FSE-000810
Programa Operacional do 

Capital Humano

03 - Aprendizagem, Qualificação ao longo da 

vida e reforço da empregabilidade
CEFOSAP Centros Qualifica 10/01/2019 01/10/2018 31/12/2020 208 478,24 FSE 177 206,50

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

03 - Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para todas as faixas etárias em contextos 

formais, não formais e informais, atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos 

trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis, inclusive através da orientação profissional e 

da validação das competências adquiridas;

Portugal Cávado Amares

POCH-03-5470-FSE-000811
Programa Operacional do 

Capital Humano

03 - Aprendizagem, Qualificação ao longo da 

vida e reforço da empregabilidade
CEFOSAP Centros Qualifica 10/01/2019 01/10/2018 31/12/2020 208 478,24 FSE 177 206,50

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

03 - Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para todas as faixas etárias em contextos 

formais, não formais e informais, atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos 

trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis, inclusive através da orientação profissional e 

da validação das competências adquiridas;

Portugal Região de Aveiro Águeda

POCH-03-5470-FSE-000812
Programa Operacional do 

Capital Humano

03 - Aprendizagem, Qualificação ao longo da 

vida e reforço da empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE 

LOUSADA
Centros Qualifica 10/01/2019 01/10/2018 31/12/2020 218 902,16 FSE 186 066,84

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

03 - Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para todas as faixas etárias em contextos 

formais, não formais e informais, atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos 

trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis, inclusive através da orientação profissional e 

da validação das competências adquiridas;

Portugal Tâmega e Sousa Lousada

POCH-03-5470-FSE-000813
Programa Operacional do 

Capital Humano

03 - Aprendizagem, Qualificação ao longo da 

vida e reforço da empregabilidade

CENTRO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL 

DA INDUSTRIA METALURGICA E 

METALOMECANICA (CENFIM)

Centros Qualifica 10/01/2019 24/10/2018 31/12/2020 215 158,28 FSE 182 884,54

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

03 - Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para todas as faixas etárias em contextos 

formais, não formais e informais, atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos 

trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis, inclusive através da orientação profissional e 

da validação das competências adquiridas;

Portugal Alentejo Litoral Sines

POCH-03-5470-FSE-000814
Programa Operacional do 

Capital Humano

03 - Aprendizagem, Qualificação ao longo da 

vida e reforço da empregabilidade

CENTRO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL 

DA INDUSTRIA METALURGICA E 

METALOMECANICA (CENFIM)

Centros Qualifica 10/01/2019 01/10/2018 31/12/2020 215 158,28 FSE 182 884,54

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

03 - Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para todas as faixas etárias em contextos 

formais, não formais e informais, atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos 

trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis, inclusive através da orientação profissional e 

da validação das competências adquiridas;

Portugal Alto Minho Arcos de Valdevez

POCH-03-5470-FSE-000815
Programa Operacional do 

Capital Humano

03 - Aprendizagem, Qualificação ao longo da 

vida e reforço da empregabilidade

CENTRO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL 

DA INDUSTRIA METALURGICA E 

METALOMECANICA (CENFIM)

Centros Qualifica 10/01/2019 02/10/2018 31/12/2020 215 158,28 FSE 182 884,54

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

03 - Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para todas as faixas etárias em contextos 

formais, não formais e informais, atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos 

trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis, inclusive através da orientação profissional e 

da validação das competências adquiridas;

Portugal
Área Metropolitana do 

Porto
Trofa
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POCH-03-5470-FSE-000816
Programa Operacional do 

Capital Humano

03 - Aprendizagem, Qualificação ao longo da 

vida e reforço da empregabilidade

CENTRO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL 

DA INDUSTRIA METALURGICA E 

METALOMECANICA (CENFIM)

Centros Qualifica 05/02/2019 03/10/2018 31/12/2020 215 158,28 FSE 182 884,54

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

03 - Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para todas as faixas etárias em contextos 

formais, não formais e informais, atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos 

trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis, inclusive através da orientação profissional e 

da validação das competências adquiridas;

Portugal
Área Metropolitana do 

Porto
Porto

POCH-03-5470-FSE-000817
Programa Operacional do 

Capital Humano

03 - Aprendizagem, Qualificação ao longo da 

vida e reforço da empregabilidade

CENTRO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL 

DA INDUSTRIA METALURGICA E 

METALOMECANICA (CENFIM)

Centros Qualifica 10/01/2019 01/10/2018 31/12/2020 215 158,28 FSE 182 884,54

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

03 - Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para todas as faixas etárias em contextos 

formais, não formais e informais, atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos 

trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis, inclusive através da orientação profissional e 

da validação das competências adquiridas;

Portugal
Área Metropolitana do 

Porto
Oliveira de Azeméis

POCH-03-5470-FSE-000818
Programa Operacional do 

Capital Humano

03 - Aprendizagem, Qualificação ao longo da 

vida e reforço da empregabilidade

SICÓ FORMAÇÃO - SOCIEDADE DE 

ENSINO PROFISSIONAL S.A.
Centros Qualifica 10/01/2019 01/10/2018 31/12/2020 404 450,45 FSE 343 782,88

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

03 - Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para todas as faixas etárias em contextos 

formais, não formais e informais, atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos 

trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis, inclusive através da orientação profissional e 

da validação das competências adquiridas;

Portugal Região de Leiria Alvaiázere

POCH-03-5470-FSE-000819
Programa Operacional do 

Capital Humano

03 - Aprendizagem, Qualificação ao longo da 

vida e reforço da empregabilidade

CENTRO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL 

DA INDUSTRIA METALURGICA E 

METALOMECANICA (CENFIM)

Centros Qualifica 10/01/2019 26/10/2018 31/12/2020 215 158,28 FSE 182 884,54

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

03 - Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para todas as faixas etárias em contextos 

formais, não formais e informais, atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos 

trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis, inclusive através da orientação profissional e 

da validação das competências adquiridas;

Portugal
Área Metropolitana do 

Porto
Valongo

POCH-03-5470-FSE-000820
Programa Operacional do 

Capital Humano

03 - Aprendizagem, Qualificação ao longo da 

vida e reforço da empregabilidade
COMPETIR-FORMAÇÃO E SERVIÇOS S.A. Centros Qualifica 10/01/2019 01/10/2018 31/12/2020 226 198,89 FSE 192 269,06

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

03 - Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para todas as faixas etárias em contextos 

formais, não formais e informais, atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos 

trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis, inclusive através da orientação profissional e 

da validação das competências adquiridas;

Portugal Baixo Alentejo Aljustrel

POCH-03-5470-FSE-000821
Programa Operacional do 

Capital Humano

03 - Aprendizagem, Qualificação ao longo da 

vida e reforço da empregabilidade
AMAR TERRA VERDE, LDA Centros Qualifica 10/01/2019 01/10/2018 31/12/2020 569 128,27 FSE 483 759,03

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

03 - Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para todas as faixas etárias em contextos 

formais, não formais e informais, atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos 

trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis, inclusive através da orientação profissional e 

da validação das competências adquiridas;

Portugal Cávado Vila Verde

POCH-03-5470-FSE-000822
Programa Operacional do 

Capital Humano

03 - Aprendizagem, Qualificação ao longo da 

vida e reforço da empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DA 

AZAMBUJA
Centros Qualifica 10/01/2019 01/10/2018 31/12/2020 208 478,24 FSE 177 206,50

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

03 - Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para todas as faixas etárias em contextos 

formais, não formais e informais, atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos 

trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis, inclusive através da orientação profissional e 

da validação das competências adquiridas;

Portugal Lezíria do Tejo Azambuja

POCH-03-5470-FSE-000823
Programa Operacional do 

Capital Humano

03 - Aprendizagem, Qualificação ao longo da 

vida e reforço da empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS FERNÃO 

MAGALHÃES, CHAVES
Centros Qualifica 10/01/2019 01/10/2018 31/12/2020 379 616,06 FSE 322 673,65

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

03 - Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para todas as faixas etárias em contextos 

formais, não formais e informais, atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos 

trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis, inclusive através da orientação profissional e 

da validação das competências adquiridas;

Portugal Alto Tâmega Boticas

POCH-03-5470-FSE-000824
Programa Operacional do 

Capital Humano

03 - Aprendizagem, Qualificação ao longo da 

vida e reforço da empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE 

MOIMENTA DA BEIRA
Centros Qualifica 10/01/2019 01/10/2018 31/12/2020 359 344,96 FSE 305 443,22

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

03 - Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para todas as faixas etárias em contextos 

formais, não formais e informais, atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos 

trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis, inclusive através da orientação profissional e 

da validação das competências adquiridas;

Portugal Douro Moimenta da Beira

POCH-03-5470-FSE-000825
Programa Operacional do 

Capital Humano

03 - Aprendizagem, Qualificação ao longo da 

vida e reforço da empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE 

MÉRTOLA
Centros Qualifica 10/01/2019 01/10/2018 31/12/2020 215 427,52 FSE 183 113,39

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

03 - Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para todas as faixas etárias em contextos 

formais, não formais e informais, atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos 

trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis, inclusive através da orientação profissional e 

da validação das competências adquiridas;

Portugal Baixo Alentejo Barrancos

POCH-03-5470-FSE-000826
Programa Operacional do 

Capital Humano

03 - Aprendizagem, Qualificação ao longo da 

vida e reforço da empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE 

OLIVEIRA DO HOSPITAL
Centros Qualifica 10/01/2019 01/10/2018 31/12/2020 215 427,52 FSE 183 113,39

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

03 - Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para todas as faixas etárias em contextos 

formais, não formais e informais, atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos 

trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis, inclusive através da orientação profissional e 

da validação das competências adquiridas;

Portugal Região de Coimbra Oliveira do Hospital

POCH-03-5470-FSE-000827
Programa Operacional do 

Capital Humano

03 - Aprendizagem, Qualificação ao longo da 

vida e reforço da empregabilidade
AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DA TROFA Centros Qualifica 10/01/2019 01/10/2018 31/12/2020 215 427,52 FSE 183 113,39

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

03 - Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para todas as faixas etárias em contextos 

formais, não formais e informais, atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos 

trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis, inclusive através da orientação profissional e 

da validação das competências adquiridas;

Portugal
Área Metropolitana do 

Porto
Trofa

POCH-03-5470-FSE-000828
Programa Operacional do 

Capital Humano

03 - Aprendizagem, Qualificação ao longo da 

vida e reforço da empregabilidade

CENTRO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL 

DA INDUSTRIA METALURGICA E 

METALOMECANICA (CENFIM)

Centros Qualifica 10/01/2019 16/10/2018 31/12/2020 215 158,28 FSE 182 884,54

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

03 - Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para todas as faixas etárias em contextos 

formais, não formais e informais, atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos 

trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis, inclusive através da orientação profissional e 

da validação das competências adquiridas;

Portugal Lezíria do Tejo Santarém

POCH-03-5470-FSE-000829
Programa Operacional do 

Capital Humano

03 - Aprendizagem, Qualificação ao longo da 

vida e reforço da empregabilidade

CENTRO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL 

DA INDUSTRIA METALURGICA E 

METALOMECANICA (CENFIM)

Centros Qualifica 10/01/2019 02/10/2018 31/12/2020 215 158,28 FSE 182 884,54

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

03 - Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para todas as faixas etárias em contextos 

formais, não formais e informais, atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos 

trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis, inclusive através da orientação profissional e 

da validação das competências adquiridas;

Portugal Oeste Peniche

POCH-03-5470-FSE-000830
Programa Operacional do 

Capital Humano

03 - Aprendizagem, Qualificação ao longo da 

vida e reforço da empregabilidade

CENTRO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL 

DA INDUSTRIA DE CORTIÇA
Centros Qualifica 10/01/2019 01/10/2018 31/12/2020 208 473,75 FSE 177 202,69

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

03 - Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para todas as faixas etárias em contextos 

formais, não formais e informais, atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos 

trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis, inclusive através da orientação profissional e 

da validação das competências adquiridas;

Portugal
Área Metropolitana do 

Porto
Santa Maria da Feira

POCH-03-5470-FSE-000831
Programa Operacional do 

Capital Humano

03 - Aprendizagem, Qualificação ao longo da 

vida e reforço da empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS 

MARCELINO MESQUITA DO CARTAXO
Centros Qualifica 10/01/2019 01/10/2018 31/12/2020 208 478,24 FSE 177 206,50

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

03 - Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para todas as faixas etárias em contextos 

formais, não formais e informais, atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos 

trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis, inclusive através da orientação profissional e 

da validação das competências adquiridas;

Portugal Lezíria do Tejo Cartaxo

POCH-03-5470-FSE-000832
Programa Operacional do 

Capital Humano

03 - Aprendizagem, Qualificação ao longo da 

vida e reforço da empregabilidade

CENTRO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL 

DA INDUSTRIA METALURGICA E 

METALOMECANICA (CENFIM)

Centros Qualifica 10/01/2019 26/10/2018 31/12/2020 215 158,28 FSE 182 884,54

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

03 - Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para todas as faixas etárias em contextos 

formais, não formais e informais, atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos 

trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis, inclusive através da orientação profissional e 

da validação das competências adquiridas;

Portugal Oeste Caldas da Rainha

POCH-03-5470-FSE-000833
Programa Operacional do 

Capital Humano

03 - Aprendizagem, Qualificação ao longo da 

vida e reforço da empregabilidade

CENTRO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL 

DA INDUSTRIA METALURGICA E 

METALOMECANICA (CENFIM)

Centros Qualifica 10/01/2019 02/10/2018 31/12/2020 215 158,28 FSE 182 884,54

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

03 - Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para todas as faixas etárias em contextos 

formais, não formais e informais, atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos 

trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis, inclusive através da orientação profissional e 

da validação das competências adquiridas;

Portugal Oeste Torres Vedras

POCH-03-5470-FSE-000834
Programa Operacional do 

Capital Humano

03 - Aprendizagem, Qualificação ao longo da 

vida e reforço da empregabilidade

CENTRO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL 

DA INDUSTRIA METALURGICA E 

METALOMECANICA (CENFIM)

Centros Qualifica 10/01/2019 02/10/2018 31/12/2020 215 158,28 FSE 182 884,54

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

03 - Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para todas as faixas etárias em contextos 

formais, não formais e informais, atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos 

trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis, inclusive através da orientação profissional e 

da validação das competências adquiridas;

Portugal Região de Leiria Marinha Grande

POCH-03-5470-FSE-000835
Programa Operacional do 

Capital Humano

03 - Aprendizagem, Qualificação ao longo da 

vida e reforço da empregabilidade

CENTRO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL 

DA INDUSTRIA METALURGICA E 

METALOMECANICA (CENFIM)

Centros Qualifica 10/01/2019 01/10/2018 31/12/2020 215 158,28 FSE 182 884,54

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

03 - Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para todas as faixas etárias em contextos 

formais, não formais e informais, atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos 

trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis, inclusive através da orientação profissional e 

da validação das competências adquiridas;

Portugal Tâmega e Sousa Amarante

POCH-03-5470-FSE-000836
Programa Operacional do 

Capital Humano

03 - Aprendizagem, Qualificação ao longo da 

vida e reforço da empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS Nº 1 DE 

MARCO DE CANAVESES
Centros Qualifica 10/01/2019 01/10/2018 31/12/2020 461 974,25 FSE 392 678,11

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

03 - Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para todas as faixas etárias em contextos 

formais, não formais e informais, atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos 

trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis, inclusive através da orientação profissional e 

da validação das competências adquiridas;

Portugal Tâmega e Sousa Baião

POCH-03-5470-FSE-000837
Programa Operacional do 

Capital Humano

03 - Aprendizagem, Qualificação ao longo da 

vida e reforço da empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS 

TEMPLÁRIOS
Centros Qualifica 10/01/2019 01/10/2018 31/12/2020 569 128,28 FSE 483 759,04

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

03 - Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para todas as faixas etárias em contextos 

formais, não formais e informais, atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos 

trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis, inclusive através da orientação profissional e 

da validação das competências adquiridas;

Portugal Médio Tejo Tomar

POCH-03-5470-FSE-000838
Programa Operacional do 

Capital Humano

03 - Aprendizagem, Qualificação ao longo da 

vida e reforço da empregabilidade
ASSOCIAÇÃO FERNÃO MENDES PINTO Centros Qualifica 10/01/2019 01/10/2018 31/12/2019 119 619,94 FSE 101 676,95

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

03 - Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para todas as faixas etárias em contextos 

formais, não formais e informais, atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos 

trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis, inclusive através da orientação profissional e 

da validação das competências adquiridas;

Portugal Região de Coimbra Montemor-o-Velho

POCH-03-5470-FSE-000839
Programa Operacional do 

Capital Humano

03 - Aprendizagem, Qualificação ao longo da 

vida e reforço da empregabilidade

ASSOCIAÇÃO PARA O 

DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DE 

MATOSINHOS - ADEIMA

Centros Qualifica 10/01/2019 01/10/2018 31/12/2020 215 368,62 FSE 183 063,33

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

03 - Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para todas as faixas etárias em contextos 

formais, não formais e informais, atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos 

trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis, inclusive através da orientação profissional e 

da validação das competências adquiridas;

Portugal
Área Metropolitana do 

Porto
Matosinhos



                    Programa Operacional Capital Humano (PO CH)

                    Lista de Projetos Aprovados | Reportada a 31/03/2020

Código da Operação | Operation Code
Programa Operacional | 

Operational Programme
Eixo Prioritário do PO | OP Priority Axis

Nome do Beneficiário | Beneficiary 

Name

Nome da Operação | Operation 

Name

Data de Aprovação / 

Approval Date

Data de Início 

Aprovada / Start up 

Date

Data de Fim 

Aprovada / End of 

Operation Date

Despesas Elegíveis Totais 

Atribuídas à Operação | 

Total Eligible Expenditure 

Allocated to the 

Operation

FEEI | ESI 

Fund

Fundo Total Aprovado | 

Total Aproved Fund
Objetivo Temático | Thematic Objective

% 

cofinanciamento | 

% EU funding

Prioridade de Investimento | Investment Priority País | Country NUTS II | NUTS 2 NUTS III | NUTS 3

POCH-03-5470-FSE-000840
Programa Operacional do 

Capital Humano

03 - Aprendizagem, Qualificação ao longo da 

vida e reforço da empregabilidade

AEP - ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL DE 

PORTUGAL
Centros Qualifica 10/01/2019 12/10/2018 31/12/2020 379 735,27 FSE 322 774,98

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

03 - Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para todas as faixas etárias em contextos 

formais, não formais e informais, atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos 

trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis, inclusive através da orientação profissional e 

da validação das competências adquiridas;

Portugal Cávado Amares

POCH-03-5470-FSE-000841
Programa Operacional do 

Capital Humano

03 - Aprendizagem, Qualificação ao longo da 

vida e reforço da empregabilidade

CRPG - CENTRO DE REABILITAÇÃO 

PROFISSIONAL DE GAIA
Centros Qualifica 10/01/2019 01/10/2018 31/12/2020 215 427,52 FSE 183 113,39

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

03 - Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para todas as faixas etárias em contextos 

formais, não formais e informais, atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos 

trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis, inclusive através da orientação profissional e 

da validação das competências adquiridas;

Portugal
Área Metropolitana do 

Porto
Vila Nova de Gaia

POCH-03-5470-FSE-000842
Programa Operacional do 

Capital Humano

03 - Aprendizagem, Qualificação ao longo da 

vida e reforço da empregabilidade

ESCOLA SECUNDÁRIA DR.AUGUSTO 

CÉSAR DA SILVA FERREIRA, RIO MAIOR
Centros Qualifica 10/01/2019 02/10/2018 31/12/2020 388 953,30 FSE 330 610,31

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

03 - Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para todas as faixas etárias em contextos 

formais, não formais e informais, atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos 

trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis, inclusive através da orientação profissional e 

da validação das competências adquiridas;

Portugal Lezíria do Tejo Rio Maior

POCH-03-5470-FSE-000843
Programa Operacional do 

Capital Humano

03 - Aprendizagem, Qualificação ao longo da 

vida e reforço da empregabilidade

REGIBIO - FORMAÇÃO E 

CONSULTADORIA, SOCIEDADE 

UNIPESSOAL LDA

Centros Qualifica 10/01/2019 07/11/2018 31/12/2020 219 632,88 FSE 186 687,95

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

03 - Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para todas as faixas etárias em contextos 

formais, não formais e informais, atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos 

trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis, inclusive através da orientação profissional e 

da validação das competências adquiridas;

Portugal
Terras de Trás-os-

Montes
Alfândega da Fé

POCH-03-5470-FSE-000844
Programa Operacional do 

Capital Humano

03 - Aprendizagem, Qualificação ao longo da 

vida e reforço da empregabilidade

REGIBIO - FORMAÇÃO E 

CONSULTADORIA, SOCIEDADE 

UNIPESSOAL LDA

Centros Qualifica 10/01/2019 02/11/2018 31/12/2020 219 632,88 FSE 186 687,95

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

03 - Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para todas as faixas etárias em contextos 

formais, não formais e informais, atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos 

trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis, inclusive através da orientação profissional e 

da validação das competências adquiridas;

Portugal Alto Tâmega Boticas

POCH-03-5470-FSE-000845
Programa Operacional do 

Capital Humano

03 - Aprendizagem, Qualificação ao longo da 

vida e reforço da empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE 

VENDAS NOVAS
Centros Qualifica 10/01/2019 01/10/2018 31/12/2020 208 478,24 FSE 177 206,50

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

03 - Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para todas as faixas etárias em contextos 

formais, não formais e informais, atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos 

trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis, inclusive através da orientação profissional e 

da validação das competências adquiridas;

Portugal Alentejo Central Vendas Novas

POCH-03-5470-FSE-000846
Programa Operacional do 

Capital Humano

03 - Aprendizagem, Qualificação ao longo da 

vida e reforço da empregabilidade

ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL 

DE BARCELOS
Centros Qualifica 10/01/2019 01/10/2018 31/12/2020 215 427,56 FSE 183 113,43

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

03 - Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para todas as faixas etárias em contextos 

formais, não formais e informais, atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos 

trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis, inclusive através da orientação profissional e 

da validação das competências adquiridas;

Portugal Cávado Barcelos

POCH-03-5470-FSE-000847
Programa Operacional do 

Capital Humano

03 - Aprendizagem, Qualificação ao longo da 

vida e reforço da empregabilidade

ESCOLA SECUNDÁRIA DE ROCHA 

PEIXOTO
Centros Qualifica 10/01/2019 01/10/2018 31/12/2020 208 478,24 FSE 177 206,50

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

03 - Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para todas as faixas etárias em contextos 

formais, não formais e informais, atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos 

trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis, inclusive através da orientação profissional e 

da validação das competências adquiridas;

Portugal
Área Metropolitana do 

Porto
Póvoa de Varzim

POCH-03-5470-FSE-000848
Programa Operacional do 

Capital Humano

03 - Aprendizagem, Qualificação ao longo da 

vida e reforço da empregabilidade

BARAFUNDA-ASSOCIAÇÃO JUVENIL DE 

CULTURA E SOLIDARIEDADE SOCIAL
Centros Qualifica 10/01/2019 01/10/2018 31/12/2020 323 141,28 FSE 274 670,09

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

03 - Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para todas as faixas etárias em contextos 

formais, não formais e informais, atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos 

trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis, inclusive através da orientação profissional e 

da validação das competências adquiridas;

Portugal Oeste Alcobaça

POCH-03-5470-FSE-000849
Programa Operacional do 

Capital Humano

03 - Aprendizagem, Qualificação ao longo da 

vida e reforço da empregabilidade
COMPETIR-FORMAÇÃO E SERVIÇOS S.A. Centros Qualifica 10/01/2019 01/10/2018 31/12/2020 236 970,28 FSE 201 424,74

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

03 - Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para todas as faixas etárias em contextos 

formais, não formais e informais, atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos 

trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis, inclusive através da orientação profissional e 

da validação das competências adquiridas;

Portugal Alentejo Central Arraiolos

POCH-03-5470-FSE-000850
Programa Operacional do 

Capital Humano

03 - Aprendizagem, Qualificação ao longo da 

vida e reforço da empregabilidade
COMPETIR-FORMAÇÃO E SERVIÇOS S.A. Centros Qualifica 10/01/2019 02/10/2018 31/12/2020 242 475,64 FSE 206 104,29

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

03 - Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para todas as faixas etárias em contextos 

formais, não formais e informais, atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos 

trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis, inclusive através da orientação profissional e 

da validação das competências adquiridas;

Portugal Médio Tejo Abrantes

POCH-03-5470-FSE-000851
Programa Operacional do 

Capital Humano

03 - Aprendizagem, Qualificação ao longo da 

vida e reforço da empregabilidade

CENTRO PROTOCOLAR DE FORMAÇÃO 

PROFISSIONAL PARA O SECTOR DA 

JUSTIÇA

Centros Qualifica 10/01/2019 01/10/2018 31/12/2020 242 475,64 FSE 206 104,29

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

03 - Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para todas as faixas etárias em contextos 

formais, não formais e informais, atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos 

trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis, inclusive através da orientação profissional e 

da validação das competências adquiridas;

Portugal Lezíria do Tejo Azambuja

POCH-03-5470-FSE-000852
Programa Operacional do 

Capital Humano

03 - Aprendizagem, Qualificação ao longo da 

vida e reforço da empregabilidade

PARTNER-HOTEL - FORMAÇÃO, 

CONSULTORIA E PROJECTOS PARA 

SERVIÇOS HOTELEIROS LDA

Centros Qualifica 10/01/2019 01/10/2018 31/12/2020 218 902,16 FSE 186 066,84

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

03 - Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para todas as faixas etárias em contextos 

formais, não formais e informais, atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos 

trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis, inclusive através da orientação profissional e 

da validação das competências adquiridas;

Portugal Alentejo Central Alandroal

POCH-03-5470-FSE-000853
Programa Operacional do 

Capital Humano

03 - Aprendizagem, Qualificação ao longo da 

vida e reforço da empregabilidade
AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE CISTER Centros Qualifica 10/01/2019 01/10/2018 31/12/2020 537 417,76 FSE 456 805,10

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

03 - Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para todas as faixas etárias em contextos 

formais, não formais e informais, atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos 

trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis, inclusive através da orientação profissional e 

da validação das competências adquiridas;

Portugal Oeste Alcobaça

POCH-03-5470-FSE-000854
Programa Operacional do 

Capital Humano

03 - Aprendizagem, Qualificação ao longo da 

vida e reforço da empregabilidade

ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL DE FAFE, 

CABECEIRAS DE BASTO E CELORICO DE 

BASTO

Centros Qualifica 10/01/2019 01/10/2018 31/12/2020 312 714,56 FSE 265 807,38

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

03 - Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para todas as faixas etárias em contextos 

formais, não formais e informais, atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos 

trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis, inclusive através da orientação profissional e 

da validação das competências adquiridas;

Portugal Ave Fafe

POCH-03-5470-FSE-000855
Programa Operacional do 

Capital Humano

03 - Aprendizagem, Qualificação ao longo da 

vida e reforço da empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DA 

LOURINHÃ
Centros Qualifica 10/01/2019 01/10/2018 31/12/2020 438 029,86 FSE 372 325,38

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

03 - Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para todas as faixas etárias em contextos 

formais, não formais e informais, atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos 

trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis, inclusive através da orientação profissional e 

da validação das competências adquiridas;

Portugal Oeste Lourinhã

POCH-03-5470-FSE-000856
Programa Operacional do 

Capital Humano

03 - Aprendizagem, Qualificação ao longo da 

vida e reforço da empregabilidade

INSTITUTO DO EMPREGO E FORMAÇÃO 

PROFISSIONAL, I.P.
Centros Qualifica 05/02/2019 01/10/2018 31/12/2020 440 040,12 FSE 374 034,10

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

03 - Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para todas as faixas etárias em contextos 

formais, não formais e informais, atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos 

trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis, inclusive através da orientação profissional e 

da validação das competências adquiridas;

Portugal Alto Minho Viana do Castelo

POCH-03-5470-FSE-000857
Programa Operacional do 

Capital Humano

03 - Aprendizagem, Qualificação ao longo da 

vida e reforço da empregabilidade

INSTITUTO DO EMPREGO E FORMAÇÃO 

PROFISSIONAL, I.P.
Centros Qualifica 04/02/2019 01/10/2018 31/12/2020 269 284,40 FSE 228 891,74

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

03 - Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para todas as faixas etárias em contextos 

formais, não formais e informais, atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos 

trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis, inclusive através da orientação profissional e 

da validação das competências adquiridas;

Portugal Douro Vila Real

POCH-03-5470-FSE-000858
Programa Operacional do 

Capital Humano

03 - Aprendizagem, Qualificação ao longo da 

vida e reforço da empregabilidade

INSTITUTO DE EDUCAÇÃO E 

FORMAÇÃO DO SORRAIA, LDA
Centros Qualifica 04/02/2019 01/10/2018 31/12/2020 568 696,69 FSE 483 392,19

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

03 - Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para todas as faixas etárias em contextos 

formais, não formais e informais, atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos 

trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis, inclusive através da orientação profissional e 

da validação das competências adquiridas;

Portugal Lezíria do Tejo Almeirim

POCH-03-5470-FSE-000859
Programa Operacional do 

Capital Humano

03 - Aprendizagem, Qualificação ao longo da 

vida e reforço da empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS 

HENRIQUES NOGUEIRA
Centros Qualifica 10/01/2019 01/10/2018 31/12/2020 215 427,52 FSE 183 113,39

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

03 - Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para todas as faixas etárias em contextos 

formais, não formais e informais, atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos 

trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis, inclusive através da orientação profissional e 

da validação das competências adquiridas;

Portugal Oeste Torres Vedras

POCH-03-5470-FSE-000860
Programa Operacional do 

Capital Humano

03 - Aprendizagem, Qualificação ao longo da 

vida e reforço da empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE 

GRÂNDOLA
Centros Qualifica 10/01/2019 01/10/2018 31/12/2020 318 752,94 FSE 270 940,00

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

03 - Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para todas as faixas etárias em contextos 

formais, não formais e informais, atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos 

trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis, inclusive através da orientação profissional e 

da validação das competências adquiridas;

Portugal Alentejo Litoral Grândola

POCH-03-5470-FSE-000861
Programa Operacional do 

Capital Humano

03 - Aprendizagem, Qualificação ao longo da 

vida e reforço da empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS D. 

AFONSO HENRIQUES, AVES, SANTO 

TIRSO

Centros Qualifica 10/01/2019 01/10/2018 31/12/2020 215 427,52 FSE 183 113,39

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

03 - Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para todas as faixas etárias em contextos 

formais, não formais e informais, atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos 

trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis, inclusive através da orientação profissional e 

da validação das competências adquiridas;

Portugal Ave Guimarães

POCH-03-5470-FSE-000862
Programa Operacional do 

Capital Humano

03 - Aprendizagem, Qualificação ao longo da 

vida e reforço da empregabilidade

GONDHUMANIS - EDUCAÇÃO E 

FORMAÇÃO LDA
Centros Qualifica 10/01/2019 01/10/2018 31/12/2020 208 089,84 FSE 176 876,36

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

03 - Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para todas as faixas etárias em contextos 

formais, não formais e informais, atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos 

trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis, inclusive através da orientação profissional e 

da validação das competências adquiridas;

Portugal
Área Metropolitana do 

Porto
Gondomar

POCH-03-5470-FSE-000863
Programa Operacional do 

Capital Humano

03 - Aprendizagem, Qualificação ao longo da 

vida e reforço da empregabilidade

INSTITUTO DO EMPREGO E FORMAÇÃO 

PROFISSIONAL, I.P.
Centros Qualifica 04/02/2019 01/10/2018 31/12/2020 425 689,42 FSE 361 836,01

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

03 - Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para todas as faixas etárias em contextos 

formais, não formais e informais, atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos 

trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis, inclusive através da orientação profissional e 

da validação das competências adquiridas;

Portugal
Área Metropolitana do 

Porto
Porto
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POCH-03-5470-FSE-000864
Programa Operacional do 

Capital Humano

03 - Aprendizagem, Qualificação ao longo da 

vida e reforço da empregabilidade

ESCOLA SECUNDARIA DE CAMPOS 

MELO
Centros Qualifica 04/02/2019 01/10/2018 31/12/2020 215 427,52 FSE 183 113,39

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

03 - Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para todas as faixas etárias em contextos 

formais, não formais e informais, atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos 

trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis, inclusive através da orientação profissional e 

da validação das competências adquiridas;

Portugal Beiras e Serra da Estrela Belmonte

POCH-03-5470-FSE-000865
Programa Operacional do 

Capital Humano

03 - Aprendizagem, Qualificação ao longo da 

vida e reforço da empregabilidade

INSTITUTO DO EMPREGO E FORMAÇÃO 

PROFISSIONAL, I.P.
Centros Qualifica 04/02/2019 01/10/2018 31/12/2020 376 998,16 FSE 320 448,44

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

03 - Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para todas as faixas etárias em contextos 

formais, não formais e informais, atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos 

trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis, inclusive através da orientação profissional e 

da validação das competências adquiridas;

Portugal Baixo Alentejo Aljustrel

POCH-03-5470-FSE-000866
Programa Operacional do 

Capital Humano

03 - Aprendizagem, Qualificação ao longo da 

vida e reforço da empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS 

FRANCISCO DE HOLANDA
Centros Qualifica 10/01/2019 01/10/2018 31/12/2020 370 473,43 FSE 314 902,42

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

03 - Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para todas as faixas etárias em contextos 

formais, não formais e informais, atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos 

trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis, inclusive através da orientação profissional e 

da validação das competências adquiridas;

Portugal Ave Guimarães

POCH-03-5470-FSE-000867
Programa Operacional do 

Capital Humano

03 - Aprendizagem, Qualificação ao longo da 

vida e reforço da empregabilidade

COOPTÉCNICA - GUSTAVE EIFFEL, 

COOPERATIVA DE ENSINO E 

FORMAÇÃO TÉCNICO PROFISSIONAL 

CRL

Centros Qualifica 10/01/2019 01/10/2018 31/12/2020 430 316,48 FSE 365 769,01

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

03 - Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para todas as faixas etárias em contextos 

formais, não formais e informais, atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos 

trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis, inclusive através da orientação profissional e 

da validação das competências adquiridas;

Portugal Médio Tejo Entroncamento

POCH-03-5470-FSE-000868
Programa Operacional do 

Capital Humano

03 - Aprendizagem, Qualificação ao longo da 

vida e reforço da empregabilidade

INSTITUTO DO EMPREGO E FORMAÇÃO 

PROFISSIONAL, I.P.
Centros Qualifica 04/02/2019 01/10/2018 31/12/2020 376 998,16 FSE 320 448,44

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

03 - Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para todas as faixas etárias em contextos 

formais, não formais e informais, atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos 

trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis, inclusive através da orientação profissional e 

da validação das competências adquiridas;

Portugal Alentejo Central Alandroal

POCH-03-5470-FSE-000869
Programa Operacional do 

Capital Humano

03 - Aprendizagem, Qualificação ao longo da 

vida e reforço da empregabilidade

CENTRO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL 

DAS INDUSTRIAS DA MADEIRA E 

MOBILIARIO (CFPIMM)

Centros Qualifica 10/01/2019 01/10/2018 31/12/2020 101 751,45 FSE 86 488,73

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

03 - Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para todas as faixas etárias em contextos 

formais, não formais e informais, atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos 

trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis, inclusive através da orientação profissional e 

da validação das competências adquiridas;

Portugal
Área Metropolitana do 

Porto
Paredes

POCH-03-5470-FSE-000870
Programa Operacional do 

Capital Humano

03 - Aprendizagem, Qualificação ao longo da 

vida e reforço da empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE 

CASTRO DAIRE
Centros Qualifica 10/01/2019 03/01/2019 31/12/2020 350 440,24 FSE 297 874,20

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

03 - Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para todas as faixas etárias em contextos 

formais, não formais e informais, atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos 

trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis, inclusive através da orientação profissional e 

da validação das competências adquiridas;

Portugal Viseu Dão Lafões Castro Daire

POCH-03-5470-FSE-000871
Programa Operacional do 

Capital Humano

03 - Aprendizagem, Qualificação ao longo da 

vida e reforço da empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DO 

FUNDÃO
Centros Qualifica 10/01/2019 01/10/2018 31/12/2020 318 752,94 FSE 270 940,00

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

03 - Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para todas as faixas etárias em contextos 

formais, não formais e informais, atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos 

trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis, inclusive através da orientação profissional e 

da validação das competências adquiridas;

Portugal Beiras e Serra da Estrela Fundão

POCH-03-5470-FSE-000872
Programa Operacional do 

Capital Humano

03 - Aprendizagem, Qualificação ao longo da 

vida e reforço da empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE 

PÓVOA DO LANHOSO
Centros Qualifica 10/01/2019 01/10/2018 31/12/2020 215 427,52 FSE 183 113,39

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

03 - Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para todas as faixas etárias em contextos 

formais, não formais e informais, atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos 

trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis, inclusive através da orientação profissional e 

da validação das competências adquiridas;

Portugal Ave Fafe

POCH-03-5470-FSE-000873
Programa Operacional do 

Capital Humano

03 - Aprendizagem, Qualificação ao longo da 

vida e reforço da empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS GENERAL 

SERPA PINTO, CINFÃES
Centros Qualifica 10/01/2019 01/10/2018 31/12/2020 215 427,52 FSE 183 113,39

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

03 - Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para todas as faixas etárias em contextos 

formais, não formais e informais, atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos 

trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis, inclusive através da orientação profissional e 

da validação das competências adquiridas;

Portugal Tâmega e Sousa Cinfães

POCH-03-5470-FSE-000874
Programa Operacional do 

Capital Humano

03 - Aprendizagem, Qualificação ao longo da 

vida e reforço da empregabilidade

INSTITUTO DO EMPREGO E FORMAÇÃO 

PROFISSIONAL, I.P.
Centros Qualifica 05/02/2019 01/10/2018 31/12/2020 269 284,40 FSE 228 891,74

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

03 - Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para todas as faixas etárias em contextos 

formais, não formais e informais, atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos 

trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis, inclusive através da orientação profissional e 

da validação das competências adquiridas;

Portugal Região de Coimbra Arganil

POCH-03-5470-FSE-000875
Programa Operacional do 

Capital Humano

03 - Aprendizagem, Qualificação ao longo da 

vida e reforço da empregabilidade

ACIFF - ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E 

INDUSTRIAL DA FIGUEIRA DA FOZ - 

ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL REGIONAL

Centros Qualifica 10/01/2019 01/10/2018 31/12/2020 403 926,68 FSE 343 337,68

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

03 - Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para todas as faixas etárias em contextos 

formais, não formais e informais, atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos 

trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis, inclusive através da orientação profissional e 

da validação das competências adquiridas;

Portugal Região de Coimbra Figueira da Foz

POCH-03-5470-FSE-000876
Programa Operacional do 

Capital Humano

03 - Aprendizagem, Qualificação ao longo da 

vida e reforço da empregabilidade

INSTITUTO DO EMPREGO E FORMAÇÃO 

PROFISSIONAL, I.P.
Centros Qualifica 05/02/2019 01/10/2018 31/12/2020 323 141,28 FSE 274 670,09

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

03 - Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para todas as faixas etárias em contextos 

formais, não formais e informais, atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos 

trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis, inclusive através da orientação profissional e 

da validação das competências adquiridas;

Portugal Região de Aveiro Águeda

POCH-03-5470-FSE-000877
Programa Operacional do 

Capital Humano

03 - Aprendizagem, Qualificação ao longo da 

vida e reforço da empregabilidade

FEIRENSINO - ASSOCIAÇÃO DE ENSINO, 

FORMAÇÃO E DESENVOLVIMENTO 

SOCIAL

Centros Qualifica 10/01/2019 02/10/2018 31/12/2020 484 906,50 FSE 412 170,53

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

03 - Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para todas as faixas etárias em contextos 

formais, não formais e informais, atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos 

trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis, inclusive através da orientação profissional e 

da validação das competências adquiridas;

Portugal
Área Metropolitana do 

Porto
Santa Maria da Feira

POCH-03-5470-FSE-000878
Programa Operacional do 

Capital Humano

03 - Aprendizagem, Qualificação ao longo da 

vida e reforço da empregabilidade

INSIGNARE - ASSOCIAÇÃO DE ENSINO E 

FORMAÇÃO
Centros Qualifica 10/01/2019 10/10/2018 31/12/2020 323 141,28 FSE 274 670,09

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

03 - Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para todas as faixas etárias em contextos 

formais, não formais e informais, atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos 

trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis, inclusive através da orientação profissional e 

da validação das competências adquiridas;

Portugal Médio Tejo Ourém

POCH-03-5470-FSE-000879
Programa Operacional do 

Capital Humano

03 - Aprendizagem, Qualificação ao longo da 

vida e reforço da empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE 

FONTES PEREIRA DE MELO
Centros Qualifica 10/01/2019 01/10/2018 31/12/2020 215 427,52 FSE 183 113,39

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

03 - Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para todas as faixas etárias em contextos 

formais, não formais e informais, atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos 

trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis, inclusive através da orientação profissional e 

da validação das competências adquiridas;

Portugal
Área Metropolitana do 

Porto
Porto

POCH-03-5470-FSE-000880
Programa Operacional do 

Capital Humano

03 - Aprendizagem, Qualificação ao longo da 

vida e reforço da empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS RAFAEL 

BORDALO PINHEIRO
Centros Qualifica 10/01/2019 01/10/2018 31/12/2020 208 478,24 FSE 177 206,50

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

03 - Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para todas as faixas etárias em contextos 

formais, não formais e informais, atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos 

trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis, inclusive através da orientação profissional e 

da validação das competências adquiridas;

Portugal Oeste Caldas da Rainha

POCH-03-5470-FSE-000881
Programa Operacional do 

Capital Humano

03 - Aprendizagem, Qualificação ao longo da 

vida e reforço da empregabilidade

ESCOLA SECUNDÁRIA COM 3º CICLO DO 

ENSINO BÁSICO DE AMARANTE
Centros Qualifica 10/01/2019 01/10/2018 31/12/2020 215 427,52 FSE 183 113,39

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

03 - Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para todas as faixas etárias em contextos 

formais, não formais e informais, atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos 

trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis, inclusive através da orientação profissional e 

da validação das competências adquiridas;

Portugal Tâmega e Sousa Amarante

POCH-03-5470-FSE-000882
Programa Operacional do 

Capital Humano

03 - Aprendizagem, Qualificação ao longo da 

vida e reforço da empregabilidade
ESCOLA SECUNDARIA ALVES MARTINS Centros Qualifica 10/01/2019 01/10/2018 31/12/2020 214 556,91 FSE 182 373,37

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

03 - Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para todas as faixas etárias em contextos 

formais, não formais e informais, atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos 

trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis, inclusive através da orientação profissional e 

da validação das competências adquiridas;

Portugal Viseu Dão Lafões Carregal do Sal

POCH-03-5470-FSE-000883
Programa Operacional do 

Capital Humano

03 - Aprendizagem, Qualificação ao longo da 

vida e reforço da empregabilidade

IPME - INSTITUTO PME FORMAÇÃO, 

LDA
Centros Qualifica 10/01/2019 01/10/2018 31/12/2020 569 128,27 FSE 483 759,03

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

03 - Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para todas as faixas etárias em contextos 

formais, não formais e informais, atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos 

trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis, inclusive através da orientação profissional e 

da validação das competências adquiridas;

Portugal Cávado Braga

POCH-03-5470-FSE-000884
Programa Operacional do 

Capital Humano

03 - Aprendizagem, Qualificação ao longo da 

vida e reforço da empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS FERNÃO 

DO PÓ
Centros Qualifica 10/01/2019 01/10/2018 31/12/2020 208 478,24 FSE 177 206,50

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

03 - Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para todas as faixas etárias em contextos 

formais, não formais e informais, atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos 

trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis, inclusive através da orientação profissional e 

da validação das competências adquiridas;

Portugal Oeste Bombarral

POCH-03-5470-FSE-000885
Programa Operacional do 

Capital Humano

03 - Aprendizagem, Qualificação ao longo da 

vida e reforço da empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DA 

BATALHA
Centros Qualifica 10/01/2019 01/10/2018 31/12/2020 208 478,24 FSE 177 206,50

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

03 - Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para todas as faixas etárias em contextos 

formais, não formais e informais, atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos 

trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis, inclusive através da orientação profissional e 

da validação das competências adquiridas;

Portugal Região de Leiria Batalha

POCH-03-5470-FSE-000886
Programa Operacional do 

Capital Humano

03 - Aprendizagem, Qualificação ao longo da 

vida e reforço da empregabilidade

INSTITUTO DO EMPREGO E FORMAÇÃO 

PROFISSIONAL, I.P.
Centros Qualifica 05/02/2019 01/10/2018 31/12/2020 323 141,28 FSE 274 670,09

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

03 - Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para todas as faixas etárias em contextos 

formais, não formais e informais, atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos 

trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis, inclusive através da orientação profissional e 

da validação das competências adquiridas;

Portugal Região de Aveiro Aveiro

POCH-03-5470-FSE-000887
Programa Operacional do 

Capital Humano

03 - Aprendizagem, Qualificação ao longo da 

vida e reforço da empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS 

HENRIQUE SOMMER, MACEIRA, LEIIA
Centros Qualifica 10/01/2019 01/10/2018 31/12/2020 215 427,52 FSE 183 113,39

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

03 - Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para todas as faixas etárias em contextos 

formais, não formais e informais, atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos 

trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis, inclusive através da orientação profissional e 

da validação das competências adquiridas;

Portugal Região de Leiria Leiria
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POCH-03-5470-FSE-000888
Programa Operacional do 

Capital Humano

03 - Aprendizagem, Qualificação ao longo da 

vida e reforço da empregabilidade

COOPETAPE - COOPERATIVA DE ENSINO 

CRL
Centros Qualifica 10/01/2019 01/10/2018 31/12/2020 312 717,37 FSE 265 809,76

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

03 - Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para todas as faixas etárias em contextos 

formais, não formais e informais, atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos 

trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis, inclusive através da orientação profissional e 

da validação das competências adquiridas;

Portugal Cávado Barcelos

POCH-03-5470-FSE-000889
Programa Operacional do 

Capital Humano

03 - Aprendizagem, Qualificação ao longo da 

vida e reforço da empregabilidade

COOPETAPE - COOPERATIVA DE ENSINO 

CRL
Centros Qualifica 10/01/2019 01/10/2018 31/12/2020 208 478,24 FSE 177 206,50

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

03 - Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para todas as faixas etárias em contextos 

formais, não formais e informais, atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos 

trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis, inclusive através da orientação profissional e 

da validação das competências adquiridas;

Portugal Alto Minho Melgaço

POCH-03-5470-FSE-000890
Programa Operacional do 

Capital Humano

03 - Aprendizagem, Qualificação ao longo da 

vida e reforço da empregabilidade

EMEQUATRO - EDUCAÇÃO E SERVIÇOS 

LDA
Centros Qualifica 10/01/2019 01/10/2018 31/12/2020 474 669,09 FSE 403 468,73

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

03 - Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para todas as faixas etárias em contextos 

formais, não formais e informais, atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos 

trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis, inclusive através da orientação profissional e 

da validação das competências adquiridas;

Portugal Região de Coimbra Coimbra

POCH-03-5470-FSE-000891
Programa Operacional do 

Capital Humano

03 - Aprendizagem, Qualificação ao longo da 

vida e reforço da empregabilidade

TRIFORMIS - FORMAÇÃO E 

CONSULTORIA TÉCNICA, S.A.
Centros Qualifica 10/01/2019 03/10/2018 31/12/2020 287 155,00 FSE 244 081,75

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

03 - Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para todas as faixas etárias em contextos 

formais, não formais e informais, atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos 

trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis, inclusive através da orientação profissional e 

da validação das competências adquiridas;

Portugal Cávado Braga

POCH-03-5470-FSE-000892
Programa Operacional do 

Capital Humano

03 - Aprendizagem, Qualificação ao longo da 

vida e reforço da empregabilidade

TURISFORMA-FORMAÇÃO 

CONSULTADORIA LDA
Centros Qualifica 10/01/2019 02/10/2018 31/12/2020 215 427,52 FSE 183 113,39

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

03 - Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para todas as faixas etárias em contextos 

formais, não formais e informais, atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos 

trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis, inclusive através da orientação profissional e 

da validação das competências adquiridas;

Portugal Região de Coimbra Cantanhede

POCH-03-5470-FSE-000893
Programa Operacional do 

Capital Humano

03 - Aprendizagem, Qualificação ao longo da 

vida e reforço da empregabilidade

CENTRO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL 

DA INDUSTRIA DE FUNDIÇÃO
Centros Qualifica 10/01/2019 12/10/2018 31/12/2020 146 575,61 FSE 124 589,27

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

03 - Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para todas as faixas etárias em contextos 

formais, não formais e informais, atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos 

trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis, inclusive através da orientação profissional e 

da validação das competências adquiridas;

Portugal
Área Metropolitana do 

Porto
Maia

POCH-03-5470-FSE-000894
Programa Operacional do 

Capital Humano

03 - Aprendizagem, Qualificação ao longo da 

vida e reforço da empregabilidade

PETROENSINO - ENSINO E FORMAÇÃO 

PROFISSIONAL, LDA
Centros Qualifica 10/01/2019 02/10/2018 31/12/2020 215 427,52 FSE 183 113,39

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

03 - Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para todas as faixas etárias em contextos 

formais, não formais e informais, atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos 

trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis, inclusive através da orientação profissional e 

da validação das competências adquiridas;

Portugal Região de Leiria Castanheira de Pêra

POCH-03-5470-FSE-000895
Programa Operacional do 

Capital Humano

03 - Aprendizagem, Qualificação ao longo da 

vida e reforço da empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE 

VALBOM
Centros Qualifica 10/01/2019 01/10/2018 31/12/2020 215 427,52 FSE 183 113,39

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

03 - Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para todas as faixas etárias em contextos 

formais, não formais e informais, atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos 

trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis, inclusive através da orientação profissional e 

da validação das competências adquiridas;

Portugal
Área Metropolitana do 

Porto
Gondomar

POCH-03-5470-FSE-000896
Programa Operacional do 

Capital Humano

03 - Aprendizagem, Qualificação ao longo da 

vida e reforço da empregabilidade

PROFISOUSA - ASSOCIAÇÃO DE ENSINO 

PROFISSIONAL DO VALE DO SOUSA
Centros Qualifica 10/01/2019 01/10/2018 31/12/2020 323 141,28 FSE 274 670,09

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

03 - Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para todas as faixas etárias em contextos 

formais, não formais e informais, atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos 

trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis, inclusive através da orientação profissional e 

da validação das competências adquiridas;

Portugal Tâmega e Sousa Paços de Ferreira

POCH-03-5470-FSE-000897
Programa Operacional do 

Capital Humano

03 - Aprendizagem, Qualificação ao longo da 

vida e reforço da empregabilidade

INSTITUTO DO EMPREGO E FORMAÇÃO 

PROFISSIONAL, I.P.
Centros Qualifica 05/02/2019 01/10/2018 31/12/2020 215 427,52 FSE 183 113,39

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

03 - Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para todas as faixas etárias em contextos 

formais, não formais e informais, atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos 

trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis, inclusive através da orientação profissional e 

da validação das competências adquiridas;

Portugal Alto Alentejo Ponte de Sor

POCH-03-5470-FSE-000898
Programa Operacional do 

Capital Humano

03 - Aprendizagem, Qualificação ao longo da 

vida e reforço da empregabilidade

INSTITUTO DO EMPREGO E FORMAÇÃO 

PROFISSIONAL, I.P.
Centros Qualifica 05/02/2019 01/10/2018 31/12/2020 269 284,40 FSE 228 891,74

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

03 - Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para todas as faixas etárias em contextos 

formais, não formais e informais, atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos 

trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis, inclusive através da orientação profissional e 

da validação das competências adquiridas;

Portugal Beiras e Serra da Estrela Almeida

POCH-03-5470-FSE-000899
Programa Operacional do 

Capital Humano

03 - Aprendizagem, Qualificação ao longo da 

vida e reforço da empregabilidade

AIDA CCI - CÂMARA DE COMÉRCIO E 

INDÚSTRIA DO DISTRITO DE AVEIRO
Centros Qualifica 04/02/2019 01/10/2018 31/12/2020 350 189,40 FSE 297 660,99

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

03 - Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para todas as faixas etárias em contextos 

formais, não formais e informais, atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos 

trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis, inclusive através da orientação profissional e 

da validação das competências adquiridas;

Portugal Região de Aveiro Águeda

POCH-03-5470-FSE-000900
Programa Operacional do 

Capital Humano

03 - Aprendizagem, Qualificação ao longo da 

vida e reforço da empregabilidade

ASDOURO - ASSOCIAÇÃO DE 

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO E 

FORMAÇÃO PROFISSIONAL DO ALTO 

DOURO

Centros Qualifica 10/01/2019 01/10/2018 31/12/2020 430 316,36 FSE 365 768,91

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

03 - Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para todas as faixas etárias em contextos 

formais, não formais e informais, atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos 

trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis, inclusive através da orientação profissional e 

da validação das competências adquiridas;

Portugal Douro Alijó

POCH-03-5470-FSE-000901
Programa Operacional do 

Capital Humano

03 - Aprendizagem, Qualificação ao longo da 

vida e reforço da empregabilidade
AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DA SERTÃ Centros Qualifica 10/01/2019 11/10/2018 31/12/2020 208 478,24 FSE 177 206,50

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

03 - Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para todas as faixas etárias em contextos 

formais, não formais e informais, atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos 

trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis, inclusive através da orientação profissional e 

da validação das competências adquiridas;

Portugal Médio Tejo Sertã

POCH-03-5470-FSE-000902
Programa Operacional do 

Capital Humano

03 - Aprendizagem, Qualificação ao longo da 

vida e reforço da empregabilidade
BEATRIZ RIBEIRO & FILHOS LDA Centros Qualifica 10/01/2019 01/10/2018 31/12/2020 569 128,24 FSE 483 759,00

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

03 - Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para todas as faixas etárias em contextos 

formais, não formais e informais, atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos 

trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis, inclusive através da orientação profissional e 

da validação das competências adquiridas;

Portugal
Área Metropolitana do 

Porto
Porto

POCH-03-5470-FSE-000903
Programa Operacional do 

Capital Humano

03 - Aprendizagem, Qualificação ao longo da 

vida e reforço da empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE 

ARRAIOLOS
Centros Qualifica 10/01/2019 01/10/2018 31/12/2020 308 470,58 FSE 262 199,99

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

03 - Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para todas as faixas etárias em contextos 

formais, não formais e informais, atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos 

trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis, inclusive através da orientação profissional e 

da validação das competências adquiridas;

Portugal Alentejo Central Arraiolos

POCH-03-5470-FSE-000904
Programa Operacional do 

Capital Humano

03 - Aprendizagem, Qualificação ao longo da 

vida e reforço da empregabilidade

INSTITUTO DO EMPREGO E FORMAÇÃO 

PROFISSIONAL, I.P.
Centros Qualifica 05/02/2019 01/10/2018 31/12/2020 323 141,28 FSE 274 670,09

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

03 - Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para todas as faixas etárias em contextos 

formais, não formais e informais, atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos 

trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis, inclusive através da orientação profissional e 

da validação das competências adquiridas;

Portugal Alto Alentejo Alter do Chão

POCH-03-5470-FSE-000905
Programa Operacional do 

Capital Humano

03 - Aprendizagem, Qualificação ao longo da 

vida e reforço da empregabilidade

INSTITUTO DO EMPREGO E FORMAÇÃO 

PROFISSIONAL, I.P.
Centros Qualifica 05/02/2019 01/10/2018 31/12/2020 403 574,20 FSE 343 038,07

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

03 - Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para todas as faixas etárias em contextos 

formais, não formais e informais, atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos 

trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis, inclusive através da orientação profissional e 

da validação das competências adquiridas;

Portugal Região de Coimbra Cantanhede

POCH-03-5470-FSE-000906
Programa Operacional do 

Capital Humano

03 - Aprendizagem, Qualificação ao longo da 

vida e reforço da empregabilidade

SINES TECNOPOLO - ASSOCIAÇÃO 

CENTRO DE INCUBAÇÃO DE EMPRESAS 

DE BASE TECNOLÓGICA VASCO DA 

GAMA

Centros Qualifica 10/01/2019 02/10/2018 31/12/2020 269 284,40 FSE 228 891,74

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

03 - Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para todas as faixas etárias em contextos 

formais, não formais e informais, atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos 

trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis, inclusive através da orientação profissional e 

da validação das competências adquiridas;

Portugal Alentejo Litoral Sines

POCH-03-5470-FSE-000907
Programa Operacional do 

Capital Humano

03 - Aprendizagem, Qualificação ao longo da 

vida e reforço da empregabilidade

INSTITUTO DO EMPREGO E FORMAÇÃO 

PROFISSIONAL, I.P.
Centros Qualifica 05/02/2019 01/10/2018 31/12/2020 323 141,28 FSE 274 670,09

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

03 - Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para todas as faixas etárias em contextos 

formais, não formais e informais, atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos 

trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis, inclusive através da orientação profissional e 

da validação das competências adquiridas;

Portugal Viseu Dão Lafões Aguiar da Beira

POCH-03-5470-FSE-000908
Programa Operacional do 

Capital Humano

03 - Aprendizagem, Qualificação ao longo da 

vida e reforço da empregabilidade

INSTITUTO DO EMPREGO E FORMAÇÃO 

PROFISSIONAL, I.P.
Centros Qualifica 05/02/2019 01/10/2018 31/12/2020 323 141,28 FSE 274 670,09

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

03 - Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para todas as faixas etárias em contextos 

formais, não formais e informais, atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos 

trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis, inclusive através da orientação profissional e 

da validação das competências adquiridas;

Portugal Beira Baixa Castelo Branco

POCH-03-5470-FSE-000909
Programa Operacional do 

Capital Humano

03 - Aprendizagem, Qualificação ao longo da 

vida e reforço da empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DANIEL 

FARIA, BALTAR, PAREDES
Centros Qualifica 10/01/2019 01/10/2018 31/12/2020 208 478,24 FSE 177 206,50

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

03 - Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para todas as faixas etárias em contextos 

formais, não formais e informais, atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos 

trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis, inclusive através da orientação profissional e 

da validação das competências adquiridas;

Portugal
Área Metropolitana do 

Porto
Paredes

POCH-03-5470-FSE-000910
Programa Operacional do 

Capital Humano

03 - Aprendizagem, Qualificação ao longo da 

vida e reforço da empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS LIMA-DE-

FARIA, CANTANHEDE
Centros Qualifica 10/01/2019 01/10/2018 31/12/2020 208 478,24 FSE 177 206,50

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

03 - Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para todas as faixas etárias em contextos 

formais, não formais e informais, atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos 

trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis, inclusive através da orientação profissional e 

da validação das competências adquiridas;

Portugal Região de Coimbra Cantanhede

POCH-03-5470-FSE-000911
Programa Operacional do 

Capital Humano

03 - Aprendizagem, Qualificação ao longo da 

vida e reforço da empregabilidade

ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL DA REGIÃO 

DE VISEU
Centros Qualifica 10/01/2019 01/10/2018 31/12/2020 215 427,52 FSE 183 113,39

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

03 - Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para todas as faixas etárias em contextos 

formais, não formais e informais, atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos 

trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis, inclusive através da orientação profissional e 

da validação das competências adquiridas;

Portugal Viseu Dão Lafões Carregal do Sal
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POCH-03-5470-FSE-000912
Programa Operacional do 

Capital Humano

03 - Aprendizagem, Qualificação ao longo da 

vida e reforço da empregabilidade

INSTITUTO DO EMPREGO E FORMAÇÃO 

PROFISSIONAL, I.P.
Centros Qualifica 05/02/2019 01/10/2018 31/12/2020 425 689,42 FSE 361 836,01

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

03 - Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para todas as faixas etárias em contextos 

formais, não formais e informais, atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos 

trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis, inclusive através da orientação profissional e 

da validação das competências adquiridas;

Portugal Cávado Amares

POCH-03-5470-FSE-000913
Programa Operacional do 

Capital Humano

03 - Aprendizagem, Qualificação ao longo da 

vida e reforço da empregabilidade

ADEMINHO - ASSOCIAÇÃO PARA O 

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO 

PROFISSIONAL DO ALTO MINHO 

INTERIOR

Centros Qualifica 10/01/2019 01/10/2018 31/12/2020 215 427,52 FSE 183 113,39

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

03 - Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para todas as faixas etárias em contextos 

formais, não formais e informais, atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos 

trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis, inclusive através da orientação profissional e 

da validação das competências adquiridas;

Portugal Alto Minho Melgaço

POCH-03-5470-FSE-000914
Programa Operacional do 

Capital Humano

03 - Aprendizagem, Qualificação ao longo da 

vida e reforço da empregabilidade

ASSOCIAÇÃO DE INDUSTRIAIS DO 

CONCELHO DE POMBAL-AICP
Centros Qualifica 10/01/2019 01/10/2018 31/12/2020 325 895,25 FSE 277 010,96

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

03 - Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para todas as faixas etárias em contextos 

formais, não formais e informais, atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos 

trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis, inclusive através da orientação profissional e 

da validação das competências adquiridas;

Portugal Região de Leiria Ansião

POCH-03-5470-FSE-000915
Programa Operacional do 

Capital Humano

03 - Aprendizagem, Qualificação ao longo da 

vida e reforço da empregabilidade

INSTITUTO DO EMPREGO E FORMAÇÃO 

PROFISSIONAL, I.P.
Centros Qualifica 05/02/2019 01/10/2018 31/12/2020 269 284,40 FSE 228 891,74

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

03 - Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para todas as faixas etárias em contextos 

formais, não formais e informais, atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos 

trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis, inclusive através da orientação profissional e 

da validação das competências adquiridas;

Portugal Alentejo Litoral Alcácer do Sal

POCH-03-5470-FSE-000916
Programa Operacional do 

Capital Humano

03 - Aprendizagem, Qualificação ao longo da 

vida e reforço da empregabilidade

INSTITUTO DO EMPREGO E FORMAÇÃO 

PROFISSIONAL, I.P.
Centros Qualifica 05/02/2019 01/10/2018 31/12/2020 323 141,28 FSE 274 670,09

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

03 - Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para todas as faixas etárias em contextos 

formais, não formais e informais, atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos 

trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis, inclusive através da orientação profissional e 

da validação das competências adquiridas;

Portugal Região de Leiria Alvaiázere

POCH-03-5470-FSE-000917
Programa Operacional do 

Capital Humano

03 - Aprendizagem, Qualificação ao longo da 

vida e reforço da empregabilidade
FUNDAÇÃO INATEL Centros Qualifica 10/01/2019 01/10/2018 31/12/2020 425 689,42 FSE 361 836,01

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

03 - Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para todas as faixas etárias em contextos 

formais, não formais e informais, atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos 

trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis, inclusive através da orientação profissional e 

da validação das competências adquiridas;

Portugal
Área Metropolitana do 

Porto
Porto

POCH-03-5470-FSE-000918
Programa Operacional do 

Capital Humano

03 - Aprendizagem, Qualificação ao longo da 

vida e reforço da empregabilidade

POMBAL PROF - SOCIEDADE DE 

EDUCAÇÃO E ENSINO PROFISSIONAL, 

S.A.

Centros Qualifica 10/01/2019 01/10/2018 31/12/2020 312 714,00 FSE 265 806,90

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

03 - Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para todas as faixas etárias em contextos 

formais, não formais e informais, atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos 

trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis, inclusive através da orientação profissional e 

da validação das competências adquiridas;

Portugal Região de Leiria Pombal

POCH-03-5470-FSE-000919
Programa Operacional do 

Capital Humano

03 - Aprendizagem, Qualificação ao longo da 

vida e reforço da empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS MARINHA 

GRANDE POENTE
Centros Qualifica 10/01/2019 01/10/2018 31/12/2020 379 735,27 FSE 322 774,98

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

03 - Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para todas as faixas etárias em contextos 

formais, não formais e informais, atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos 

trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis, inclusive através da orientação profissional e 

da validação das competências adquiridas;

Portugal Região de Leiria Marinha Grande

POCH-03-5470-FSE-000920
Programa Operacional do 

Capital Humano

03 - Aprendizagem, Qualificação ao longo da 

vida e reforço da empregabilidade

E. P. C. - ESCOLA PROFISSIONAL DE 

CORUCHE LDA
Centros Qualifica 10/01/2019 02/10/2018 31/12/2020 215 427,52 FSE 183 113,39

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

03 - Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para todas as faixas etárias em contextos 

formais, não formais e informais, atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos 

trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis, inclusive através da orientação profissional e 

da validação das competências adquiridas;

Portugal Lezíria do Tejo Coruche

POCH-03-5470-FSE-000921
Programa Operacional do 

Capital Humano

03 - Aprendizagem, Qualificação ao longo da 

vida e reforço da empregabilidade

ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL DE PONTE 

DE LIMA
Centros Qualifica 10/01/2019 01/10/2018 31/12/2020 215 427,52 FSE 183 113,39

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

03 - Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para todas as faixas etárias em contextos 

formais, não formais e informais, atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos 

trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis, inclusive através da orientação profissional e 

da validação das competências adquiridas;

Portugal Alto Minho Ponte de Lima

POCH-03-5470-FSE-000922
Programa Operacional do 

Capital Humano

03 - Aprendizagem, Qualificação ao longo da 

vida e reforço da empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE 

CARVALHOS, VILA NOVA DE GAIA
Centros Qualifica 10/01/2019 01/10/2018 31/12/2020 208 478,24 FSE 177 206,50

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

03 - Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para todas as faixas etárias em contextos 

formais, não formais e informais, atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos 

trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis, inclusive através da orientação profissional e 

da validação das competências adquiridas;

Portugal
Área Metropolitana do 

Porto
Vila Nova de Gaia

POCH-03-5470-FSE-000923
Programa Operacional do 

Capital Humano

03 - Aprendizagem, Qualificação ao longo da 

vida e reforço da empregabilidade

ORIENTARIS, CONSULTORIA DE GESTÃO 

LDA
Centros Qualifica 10/01/2019 02/10/2018 31/12/2020 380 592,50 FSE 323 503,63

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

03 - Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para todas as faixas etárias em contextos 

formais, não formais e informais, atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos 

trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis, inclusive através da orientação profissional e 

da validação das competências adquiridas;

Portugal
Terras de Trás-os-

Montes
Alfândega da Fé

POCH-03-5470-FSE-000925
Programa Operacional do 

Capital Humano

03 - Aprendizagem, Qualificação ao longo da 

vida e reforço da empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS ABADE DE 

BAÇAL, BRAGANÇA

Cursos de Educação e Formação 

de Adultos (EFA)
15/11/2019 18/09/2018 02/07/2021 94 657,09 FSE 80 458,53

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

03 - Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para todas as faixas etárias em contextos 

formais, não formais e informais, atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos 

trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis, inclusive através da orientação profissional e 

da validação das competências adquiridas;

Portugal
Terras de Trás-os-

Montes
Bragança

POCH-03-5470-FSE-000926
Programa Operacional do 

Capital Humano

03 - Aprendizagem, Qualificação ao longo da 

vida e reforço da empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DO 

CASTÊLO DA MAIA

Cursos de Educação e Formação 

de Adultos (EFA)
15/11/2019 23/09/2019 31/08/2021 140 927,40 FSE 119 788,29

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

03 - Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para todas as faixas etárias em contextos 

formais, não formais e informais, atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos 

trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis, inclusive através da orientação profissional e 

da validação das competências adquiridas;

Portugal
Área Metropolitana do 

Porto
Maia

POCH-03-5470-FSE-000928
Programa Operacional do 

Capital Humano

03 - Aprendizagem, Qualificação ao longo da 

vida e reforço da empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE 

ARGANIL

Cursos de Educação e Formação 

de Adultos (EFA)
11/12/2019 26/09/2019 31/08/2021 129 229,72 FSE 109 845,26

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

03 - Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para todas as faixas etárias em contextos 

formais, não formais e informais, atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos 

trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis, inclusive através da orientação profissional e 

da validação das competências adquiridas;

Portugal Região de Coimbra Arganil

POCH-03-5470-FSE-000929
Programa Operacional do 

Capital Humano

03 - Aprendizagem, Qualificação ao longo da 

vida e reforço da empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE 

CARVALHOS, VILA NOVA DE GAIA

Cursos de Educação e Formação 

de Adultos (EFA)
09/12/2019 17/09/2019 11/06/2021 133 237,37 FSE 113 251,76

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

03 - Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para todas as faixas etárias em contextos 

formais, não formais e informais, atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos 

trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis, inclusive através da orientação profissional e 

da validação das competências adquiridas;

Portugal
Área Metropolitana do 

Porto
Vila Nova de Gaia

POCH-03-5470-FSE-000932
Programa Operacional do 

Capital Humano

03 - Aprendizagem, Qualificação ao longo da 

vida e reforço da empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE VALE 

DE OVIL

Cursos de Educação e Formação 

de Adultos (EFA)
25/11/2019 16/09/2019 31/07/2021 97 853,25 FSE 83 175,26

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

03 - Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para todas as faixas etárias em contextos 

formais, não formais e informais, atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos 

trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis, inclusive através da orientação profissional e 

da validação das competências adquiridas;

Portugal Tâmega e Sousa Baião

POCH-03-5470-FSE-000933
Programa Operacional do 

Capital Humano

03 - Aprendizagem, Qualificação ao longo da 

vida e reforço da empregabilidade

CENTRO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL 

PARA A INDUSTRIA DE CERAMICA 

(CENCAL)

Cursos de Educação e Formação 

de Adultos (EFA)
09/12/2019 07/10/2019 06/08/2021 637 161,00 FSE 541 586,85

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

03 - Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para todas as faixas etárias em contextos 

formais, não formais e informais, atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos 

trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis, inclusive através da orientação profissional e 

da validação das competências adquiridas;

Portugal Oeste Caldas da Rainha

POCH-03-5470-FSE-000934
Programa Operacional do 

Capital Humano

03 - Aprendizagem, Qualificação ao longo da 

vida e reforço da empregabilidade

INSTITUTO DO EMPREGO E FORMAÇÃO 

PROFISSIONAL, I.P.
Cursos de Aprendizagem 12/03/2020 22/05/2017 20/05/2020 37 204 993,12 FSE 31 624 244,15

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

03 - Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para todas as faixas etárias em contextos 

formais, não formais e informais, atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos 

trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis, inclusive através da orientação profissional e 

da validação das competências adquiridas;

Portugal Tâmega e Sousa Castelo de Paiva

POCH-03-5470-FSE-000936
Programa Operacional do 

Capital Humano

03 - Aprendizagem, Qualificação ao longo da 

vida e reforço da empregabilidade

INSTITUTO DO EMPREGO E FORMAÇÃO 

PROFISSIONAL, I.P.
Cursos de Aprendizagem 09/03/2020 30/05/2018 28/05/2021 4 968 395,49 FSE 4 223 136,17

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

03 - Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para todas as faixas etárias em contextos 

formais, não formais e informais, atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos 

trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis, inclusive através da orientação profissional e 

da validação das competências adquiridas;

Portugal Baixo Alentejo Beja

POCH-03-5470-FSE-000937
Programa Operacional do 

Capital Humano

03 - Aprendizagem, Qualificação ao longo da 

vida e reforço da empregabilidade

CENTRO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL 

DA INDUSTRIA DE CORTIÇA
Cursos de Aprendizagem 02/03/2020 28/03/2019 18/03/2022 1 005 516,90 FSE 854 689,37

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

03 - Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para todas as faixas etárias em contextos 

formais, não formais e informais, atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos 

trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis, inclusive através da orientação profissional e 

da validação das competências adquiridas;

Portugal
Área Metropolitana do 

Porto
Santa Maria da Feira

POCH-03-5470-FSE-000938
Programa Operacional do 

Capital Humano

03 - Aprendizagem, Qualificação ao longo da 

vida e reforço da empregabilidade

CENTRO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL 

DA REPARAÇÃO AUTOMOVEL (CEPRA)
Cursos de Aprendizagem 02/03/2020 01/04/2020 07/03/2023 758 151,26 FSE 644 428,57

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

03 - Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para todas as faixas etárias em contextos 

formais, não formais e informais, atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos 

trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis, inclusive através da orientação profissional e 

da validação das competências adquiridas;

Portugal
Área Metropolitana do 

Porto
Maia

POCH-03-5470-FSE-000940
Programa Operacional do 

Capital Humano

03 - Aprendizagem, Qualificação ao longo da 

vida e reforço da empregabilidade

INSTITUTO DO EMPREGO E FORMAÇÃO 

PROFISSIONAL, I.P.
Cursos de Aprendizagem 06/03/2020 16/03/2018 05/03/2021 9 593 956,82 FSE 8 154 863,30

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

03 - Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para todas as faixas etárias em contextos 

formais, não formais e informais, atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos 

trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis, inclusive através da orientação profissional e 

da validação das competências adquiridas;

Portugal Região de Aveiro Águeda

POCH-03-5470-FSE-000942
Programa Operacional do 

Capital Humano

03 - Aprendizagem, Qualificação ao longo da 

vida e reforço da empregabilidade

CENTRO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL 

DAS INDUSTRIAS DA MADEIRA E 

MOBILIARIO (CFPIMM)

Cursos de Aprendizagem 10/03/2020 02/09/2019 22/07/2022 1 427 930,71 FSE 1 213 741,10

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

03 - Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para todas as faixas etárias em contextos 

formais, não formais e informais, atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos 

trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis, inclusive através da orientação profissional e 

da validação das competências adquiridas;

Portugal
Área Metropolitana do 

Porto
Paredes
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POCH-03-5470-FSE-000944
Programa Operacional do 

Capital Humano

03 - Aprendizagem, Qualificação ao longo da 

vida e reforço da empregabilidade

CENTRO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL 

DA INDUSTRIA METALURGICA E 

METALOMECANICA (CENFIM)

Cursos de Educação e Formação 

de Adultos (EFA)
10/02/2020 20/01/2020 28/01/2022 256 991,98 FSE 218 443,18

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

03 - Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para todas as faixas etárias em contextos 

formais, não formais e informais, atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos 

trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis, inclusive através da orientação profissional e 

da validação das competências adquiridas;

Portugal Lezíria do Tejo Santarém

POCH-03-5470-FSE-000945
Programa Operacional do 

Capital Humano

03 - Aprendizagem, Qualificação ao longo da 

vida e reforço da empregabilidade

CENTRO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL 

DA INDUSTRIA METALURGICA E 

METALOMECANICA (CENFIM)

Cursos de Educação e Formação 

de Adultos (EFA)
10/02/2020 09/10/2019 29/09/2022 1 552 294,49 FSE 1 319 450,32

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

03 - Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para todas as faixas etárias em contextos 

formais, não formais e informais, atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos 

trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis, inclusive através da orientação profissional e 

da validação das competências adquiridas;

Portugal
Área Metropolitana do 

Porto
Oliveira de Azeméis

POCH-03-5470-FSE-000946
Programa Operacional do 

Capital Humano

03 - Aprendizagem, Qualificação ao longo da 

vida e reforço da empregabilidade

CENTRO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL 

DA INDUSTRIA METALURGICA E 

METALOMECANICA (CENFIM)

Cursos de Educação e Formação 

de Adultos (EFA)
10/02/2020 14/10/2019 17/12/2021 481 713,35 FSE 409 456,35

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

03 - Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para todas as faixas etárias em contextos 

formais, não formais e informais, atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos 

trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis, inclusive através da orientação profissional e 

da validação das competências adquiridas;

Portugal Oeste Caldas da Rainha

POCH-03-5470-FSE-000947
Programa Operacional do 

Capital Humano

03 - Aprendizagem, Qualificação ao longo da 

vida e reforço da empregabilidade

CENTRO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL 

DA INDUSTRIA DE FUNDIÇÃO

Cursos de Educação e Formação 

de Adultos (EFA)
31/01/2020 21/10/2019 31/03/2021 408 747,39 FSE 347 435,28

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

03 - Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para todas as faixas etárias em contextos 

formais, não formais e informais, atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos 

trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis, inclusive através da orientação profissional e 

da validação das competências adquiridas;

Portugal
Área Metropolitana do 

Porto
Porto

POCH-03-5470-FSE-000948
Programa Operacional do 

Capital Humano

03 - Aprendizagem, Qualificação ao longo da 

vida e reforço da empregabilidade

CENTRO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL 

PARA O COMERCIO E AFINS (CECOA)

Cursos de Educação e Formação 

de Adultos (EFA)
28/01/2020 16/09/2019 15/12/2021 613 700,99 FSE 521 645,84

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

03 - Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para todas as faixas etárias em contextos 

formais, não formais e informais, atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos 

trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis, inclusive através da orientação profissional e 

da validação das competências adquiridas;

Portugal Região de Coimbra Coimbra

POCH-03-5470-FSE-000949
Programa Operacional do 

Capital Humano

03 - Aprendizagem, Qualificação ao longo da 

vida e reforço da empregabilidade

CENTRO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL 

PARA O COMERCIO E AFINS (CECOA)

Cursos de Educação e Formação 

de Adultos (EFA)
28/01/2020 07/10/2019 17/09/2021 571 256,33 FSE 485 567,88

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

03 - Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para todas as faixas etárias em contextos 

formais, não formais e informais, atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos 

trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis, inclusive através da orientação profissional e 

da validação das competências adquiridas;

Portugal
Área Metropolitana do 

Porto
Porto

POCH-03-5470-FSE-000950
Programa Operacional do 

Capital Humano

03 - Aprendizagem, Qualificação ao longo da 

vida e reforço da empregabilidade

INOVINTER - CENTRO DE FORMAÇÃO E 

DE INOVAÇÃO TECNOLÓGICA

Cursos de Educação e Formação 

de Adultos (EFA)
28/01/2020 07/10/2019 04/10/2022 727 542,32 FSE 618 410,97

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

03 - Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para todas as faixas etárias em contextos 

formais, não formais e informais, atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos 

trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis, inclusive através da orientação profissional e 

da validação das competências adquiridas;

Portugal Cávado Braga

POCH-03-5470-FSE-000951
Programa Operacional do 

Capital Humano

03 - Aprendizagem, Qualificação ao longo da 

vida e reforço da empregabilidade

CENTRO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL 

DA INDUSTRIA DE OURIVESARIA E 

RELOJOARIA (CINDOR)

Cursos de Educação e Formação 

de Adultos (EFA)
04/02/2020 15/10/2019 14/10/2022 1 079 244,45 FSE 917 357,78

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

03 - Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para todas as faixas etárias em contextos 

formais, não formais e informais, atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos 

trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis, inclusive através da orientação profissional e 

da validação das competências adquiridas;

Portugal
Área Metropolitana do 

Porto
Gondomar

POCH-03-5470-FSE-000952
Programa Operacional do 

Capital Humano

03 - Aprendizagem, Qualificação ao longo da 

vida e reforço da empregabilidade

ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL DE PAÇOS 

DE FERREIRA

Cursos de Educação e Formação 

de Adultos (EFA)
28/01/2020 03/02/2020 17/01/2023 1 082 639,92 FSE 920 243,93

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

03 - Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para todas as faixas etárias em contextos 

formais, não formais e informais, atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos 

trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis, inclusive através da orientação profissional e 

da validação das competências adquiridas;

Portugal Tâmega e Sousa Paços de Ferreira

POCH-03-5470-FSE-000953
Programa Operacional do 

Capital Humano

03 - Aprendizagem, Qualificação ao longo da 

vida e reforço da empregabilidade
AVENTURAS NO PRATO, LDA

Cursos de Educação e Formação 

de Adultos (EFA)
20/01/2020 03/02/2020 24/09/2021 617 307,38 FSE 524 711,27

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

03 - Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para todas as faixas etárias em contextos 

formais, não formais e informais, atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos 

trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis, inclusive através da orientação profissional e 

da validação das competências adquiridas;

Portugal Tâmega e Sousa Penafiel

POCH-03-5470-FSE-000954
Programa Operacional do 

Capital Humano

03 - Aprendizagem, Qualificação ao longo da 

vida e reforço da empregabilidade

URBE - CONSULTORES ASSOCIADOS, 

LIMITADA

Cursos de Educação e Formação 

de Adultos (EFA)
24/03/2020 10/02/2020 15/11/2022 2 457 058,99 FSE 2 088 500,14

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

03 - Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para todas as faixas etárias em contextos 

formais, não formais e informais, atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos 

trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis, inclusive através da orientação profissional e 

da validação das competências adquiridas;

Portugal Tâmega e Sousa Castelo de Paiva

POCH-03-5470-FSE-000958
Programa Operacional do 

Capital Humano

03 - Aprendizagem, Qualificação ao longo da 

vida e reforço da empregabilidade

CENTRO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL 

DA INDUSTRIA METALURGICA E 

METALOMECANICA (CENFIM)

Cursos de Aprendizagem 20/02/2020 21/06/2018 18/06/2021 1 322 149,70 FSE 1 123 827,25

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

03 - Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para todas as faixas etárias em contextos 

formais, não formais e informais, atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos 

trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis, inclusive através da orientação profissional e 

da validação das competências adquiridas;

Portugal Lezíria do Tejo Santarém

POCH-03-5470-FSE-000959
Programa Operacional do 

Capital Humano

03 - Aprendizagem, Qualificação ao longo da 

vida e reforço da empregabilidade

CENTRO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL 

DA INDÚSTRIA TÊXTIL, VESTUÁRIO, 

CONFECÇÃO E LANIFÍCIOS (MODATEX)

Cursos de Educação e Formação 

de Adultos (EFA)
10/02/2020 08/06/2020 31/03/2022 174 890,62 FSE 148 657,03

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

03 - Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para todas as faixas etárias em contextos 

formais, não formais e informais, atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos 

trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis, inclusive através da orientação profissional e 

da validação das competências adquiridas;

Portugal Beiras e Serra da Estrela Covilhã

POCH-03-5470-FSE-000961
Programa Operacional do 

Capital Humano

03 - Aprendizagem, Qualificação ao longo da 

vida e reforço da empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE 

ARRAIOLOS

Cursos de Educação e Formação 

de Adultos (EFA)
05/03/2020 04/11/2019 31/07/2021 52 558,92 FSE 44 675,08

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

03 - Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para todas as faixas etárias em contextos 

formais, não formais e informais, atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos 

trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis, inclusive através da orientação profissional e 

da validação das competências adquiridas;

Portugal Alentejo Central Arraiolos

POCH-03-5470-FSE-000962
Programa Operacional do 

Capital Humano

03 - Aprendizagem, Qualificação ao longo da 

vida e reforço da empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS GABRIEL 

PEREIRA

Cursos de Educação e Formação 

de Adultos (EFA)
04/02/2020 16/09/2019 30/07/2021 78 777,94 FSE 66 961,25

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

03 - Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para todas as faixas etárias em contextos 

formais, não formais e informais, atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos 

trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis, inclusive através da orientação profissional e 

da validação das competências adquiridas;

Portugal Alentejo Central Évora

POCH-03-5470-FSE-000964
Programa Operacional do 

Capital Humano

03 - Aprendizagem, Qualificação ao longo da 

vida e reforço da empregabilidade

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS FERREIRA 

DE CASTRO

Cursos de Educação e Formação 

de Adultos (EFA)
14/02/2020 07/10/2019 28/02/2022 123 096,45 FSE 104 631,98

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

03 - Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para todas as faixas etárias em contextos 

formais, não formais e informais, atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos 

trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis, inclusive através da orientação profissional e 

da validação das competências adquiridas;

Portugal
Área Metropolitana do 

Porto
Oliveira de Azeméis

POCH-03-5470-FSE-000965
Programa Operacional do 

Capital Humano

03 - Aprendizagem, Qualificação ao longo da 

vida e reforço da empregabilidade

DIE APFEL - CONSULTORIA PARA OS 

NEGÓCIOS LDA

Cursos de Educação e Formação 

de Adultos (EFA)
28/01/2020 03/02/2020 30/06/2022 820 374,80 FSE 697 318,58

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

03 - Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para todas as faixas etárias em contextos 

formais, não formais e informais, atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos 

trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis, inclusive através da orientação profissional e 

da validação das competências adquiridas;

Portugal Cávado Braga

POCH-03-5470-FSE-000966
Programa Operacional do 

Capital Humano

03 - Aprendizagem, Qualificação ao longo da 

vida e reforço da empregabilidade

AEP - ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL DE 

PENAFIEL

Cursos de Educação e Formação 

de Adultos (EFA)
28/01/2020 02/03/2020 28/02/2023 2 681 421,45 FSE 2 279 208,23

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

03 - Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para todas as faixas etárias em contextos 

formais, não formais e informais, atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos 

trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis, inclusive através da orientação profissional e 

da validação das competências adquiridas;

Portugal Tâmega e Sousa Penafiel

POCH-03-5470-FSE-000967
Programa Operacional do 

Capital Humano

03 - Aprendizagem, Qualificação ao longo da 

vida e reforço da empregabilidade

CENTRO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL 

DA INDÚSTRIA TÊXTIL, VESTUÁRIO, 

CONFECÇÃO E LANIFÍCIOS (MODATEX)

Cursos de Educação e Formação 

de Adultos (EFA)
05/03/2020 07/10/2019 06/10/2022 1 543 212,62 FSE 1 311 730,73

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

03 - Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para todas as faixas etárias em contextos 

formais, não formais e informais, atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos 

trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis, inclusive através da orientação profissional e 

da validação das competências adquiridas;

Portugal
Área Metropolitana do 

Porto
Santo Tirso

POCH-03-5470-FSE-000968
Programa Operacional do 

Capital Humano

03 - Aprendizagem, Qualificação ao longo da 

vida e reforço da empregabilidade

CENTRO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL 

"O SÁBIO DE LAGO", UNIPESSOAL LDA

Cursos de Educação e Formação 

de Adultos (EFA)
05/03/2020 05/06/2020 04/06/2023 1 342 440,88 FSE 1 141 074,75

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

03 - Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para todas as faixas etárias em contextos 

formais, não formais e informais, atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos 

trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis, inclusive através da orientação profissional e 

da validação das competências adquiridas;

Portugal Cávado Amares

POCH-03-5470-FSE-000969
Programa Operacional do 

Capital Humano

03 - Aprendizagem, Qualificação ao longo da 

vida e reforço da empregabilidade

EISNT - CENTRO DE FORMAÇÃO 

PROFISSIONAL, ENGENHARIA 

INFORMÁTICA E SISTEMAS NOVAS 

TECNOLOGIAS, LDA

Cursos de Educação e Formação 

de Adultos (EFA)
17/02/2020 18/02/2020 17/02/2023 754 795,91 FSE 641 576,52

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

03 - Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para todas as faixas etárias em contextos 

formais, não formais e informais, atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos 

trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis, inclusive através da orientação profissional e 

da validação das competências adquiridas;

Portugal
Área Metropolitana do 

Porto
Gondomar

POCH-03-5470-FSE-000970
Programa Operacional do 

Capital Humano

03 - Aprendizagem, Qualificação ao longo da 

vida e reforço da empregabilidade

INOVINTER - CENTRO DE FORMAÇÃO E 

DE INOVAÇÃO TECNOLÓGICA

Cursos de Educação e Formação 

de Adultos (EFA)
31/01/2020 05/03/2020 08/11/2022 525 979,58 FSE 447 082,64

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

03 - Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para todas as faixas etárias em contextos 

formais, não formais e informais, atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos 

trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis, inclusive através da orientação profissional e 

da validação das competências adquiridas;

Portugal Beiras e Serra da Estrela Covilhã

POCH-03-5470-FSE-000971
Programa Operacional do 

Capital Humano

03 - Aprendizagem, Qualificação ao longo da 

vida e reforço da empregabilidade

CENTRO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL 

DA REPARAÇÃO AUTOMOVEL (CEPRA)

Cursos de Educação e Formação 

de Adultos (EFA)
24/02/2020 02/03/2020 13/01/2023 213 199,58 FSE 181 219,64

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

03 - Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para todas as faixas etárias em contextos 

formais, não formais e informais, atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos 

trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis, inclusive através da orientação profissional e 

da validação das competências adquiridas;

Portugal
Área Metropolitana do 

Porto
Maia

POCH-03-5470-FSE-000972
Programa Operacional do 

Capital Humano

03 - Aprendizagem, Qualificação ao longo da 

vida e reforço da empregabilidade

CONSULTÂMEGA - CONSULTORIA E 

FORMAÇÃO, LDA

Cursos de Educação e Formação 

de Adultos (EFA)
31/01/2020 11/03/2020 23/12/2021 1 077 995,04 FSE 916 295,78

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

03 - Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para todas as faixas etárias em contextos 

formais, não formais e informais, atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos 

trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis, inclusive através da orientação profissional e 

da validação das competências adquiridas;

Portugal Tâmega e Sousa Felgueiras
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POCH-03-5470-FSE-000973
Programa Operacional do 

Capital Humano

03 - Aprendizagem, Qualificação ao longo da 

vida e reforço da empregabilidade

INOVINTER - CENTRO DE FORMAÇÃO E 

DE INOVAÇÃO TECNOLÓGICA

Cursos de Educação e Formação 

de Adultos (EFA)
31/01/2020 30/09/2019 28/09/2022 599 528,56 FSE 509 599,28

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

03 - Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para todas as faixas etárias em contextos 

formais, não formais e informais, atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos 

trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis, inclusive através da orientação profissional e 

da validação das competências adquiridas;

Portugal Baixo Alentejo Beja

POCH-03-5470-FSE-000974
Programa Operacional do 

Capital Humano

03 - Aprendizagem, Qualificação ao longo da 

vida e reforço da empregabilidade

ASSOCIAÇÃO DO COMERCIO E 

SERVIÇOS DO DISTRITO DE SETUBAL

Cursos de Educação e Formação 

de Adultos (EFA)
04/02/2020 04/05/2020 30/12/2021 164 401,13 FSE 139 740,96

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

03 - Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para todas as faixas etárias em contextos 

formais, não formais e informais, atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos 

trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis, inclusive através da orientação profissional e 

da validação das competências adquiridas;

Portugal Alentejo Litoral Grândola

POCH-03-5470-FSE-000975
Programa Operacional do 

Capital Humano

03 - Aprendizagem, Qualificação ao longo da 

vida e reforço da empregabilidade

ZONA VERDE - CONSULTORIA E 

ESTUDOS AVANÇADOS, LDA

Cursos de Educação e Formação 

de Adultos (EFA)
05/03/2020 01/04/2020 31/03/2023 452 941,44 FSE 385 000,22

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

03 - Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para todas as faixas etárias em contextos 

formais, não formais e informais, atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos 

trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis, inclusive através da orientação profissional e 

da validação das competências adquiridas;

Portugal
Área Metropolitana do 

Porto
Santa Maria da Feira

POCH-03-5470-FSE-000976
Programa Operacional do 

Capital Humano

03 - Aprendizagem, Qualificação ao longo da 

vida e reforço da empregabilidade

TALENTUS - ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE 

FORMADORES E TÉCNICOS DE 

FORMAÇÃO

Cursos de Educação e Formação 

de Adultos (EFA)
10/02/2020 01/06/2020 25/05/2023 1 500 930,48 FSE 1 275 790,91

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

03 - Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para todas as faixas etárias em contextos 

formais, não formais e informais, atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos 

trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis, inclusive através da orientação profissional e 

da validação das competências adquiridas;

Portugal Região de Coimbra Coimbra

POCH-03-5470-FSE-000979
Programa Operacional do 

Capital Humano

03 - Aprendizagem, Qualificação ao longo da 

vida e reforço da empregabilidade

TALENTUS - ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE 

FORMADORES E TÉCNICOS DE 

FORMAÇÃO

Cursos de Educação e Formação 

de Adultos (EFA)
10/02/2020 01/06/2020 25/05/2023 984 203,30 FSE 836 572,81

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

03 - Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para todas as faixas etárias em contextos 

formais, não formais e informais, atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos 

trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis, inclusive através da orientação profissional e 

da validação das competências adquiridas;

Portugal
Área Metropolitana do 

Porto
Porto

POCH-03-5470-FSE-000980
Programa Operacional do 

Capital Humano

03 - Aprendizagem, Qualificação ao longo da 

vida e reforço da empregabilidade
AMAR TERRA VERDE, LDA

Cursos de Educação e Formação 

de Adultos (EFA)
04/02/2020 01/04/2020 31/05/2022 280 412,34 FSE 238 350,49

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

03 - Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para todas as faixas etárias em contextos 

formais, não formais e informais, atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos 

trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis, inclusive através da orientação profissional e 

da validação das competências adquiridas;

Portugal Cávado Vila Verde

POCH-03-5470-FSE-000981
Programa Operacional do 

Capital Humano

03 - Aprendizagem, Qualificação ao longo da 

vida e reforço da empregabilidade

MEDIÁTICA, TECNOLOGIAS PARA A 

EDUCAÇÃO, LDA

Cursos de Educação e Formação 

de Adultos (EFA)
28/01/2020 11/05/2020 06/05/2022 773 881,49 FSE 657 799,27

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

03 - Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para todas as faixas etárias em contextos 

formais, não formais e informais, atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos 

trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis, inclusive através da orientação profissional e 

da validação das competências adquiridas;

Portugal
Área Metropolitana do 

Porto
Vila Nova de Gaia

POCH-03-5470-FSE-000982
Programa Operacional do 

Capital Humano

03 - Aprendizagem, Qualificação ao longo da 

vida e reforço da empregabilidade

ACTUAL GEST - FORMAÇÃO 

PROFISSIONAL LDA

Cursos de Educação e Formação 

de Adultos (EFA)
04/02/2020 03/02/2020 05/05/2022 803 024,29 FSE 682 570,65

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

03 - Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para todas as faixas etárias em contextos 

formais, não formais e informais, atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos 

trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis, inclusive através da orientação profissional e 

da validação das competências adquiridas;

Portugal
Área Metropolitana do 

Porto
Gondomar

POCH-03-5470-FSE-000984
Programa Operacional do 

Capital Humano

03 - Aprendizagem, Qualificação ao longo da 

vida e reforço da empregabilidade

MDAFCI - FORMAÇÃO, CONSULTORIA E 

INOVAÇÃO, LDA

Cursos de Educação e Formação 

de Adultos (EFA)
31/01/2020 01/06/2020 31/05/2023 404 151,83 FSE 343 529,06

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

03 - Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para todas as faixas etárias em contextos 

formais, não formais e informais, atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos 

trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis, inclusive através da orientação profissional e 

da validação das competências adquiridas;

Portugal Viseu Dão Lafões Viseu

POCH-03-5470-FSE-000985
Programa Operacional do 

Capital Humano

03 - Aprendizagem, Qualificação ao longo da 

vida e reforço da empregabilidade

CONSULTUA - ENSINO E FORMAÇÃO 

PROFISSIONAL LDA

Cursos de Educação e Formação 

de Adultos (EFA)
31/01/2020 06/04/2020 29/12/2022 1 881 825,12 FSE 1 599 551,35

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

03 - Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para todas as faixas etárias em contextos 

formais, não formais e informais, atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos 

trabalhadores, e promoção de percursos de aprendizagem flexíveis, inclusive através da orientação profissional e 

da validação das competências adquiridas;

Portugal
Terras de Trás-os-

Montes
Mirandela

POCH-04-5267-FSE-000001
Programa Operacional do 

Capital Humano

04 - Qualidade e inovação do sistema de 

educação e formação
DIRECÇÃO-GERAL DA EDUCAÇÃO

Formação de docentes e outros 

agentes de educação e formação
23/02/2018 01/04/2016 05/07/2016 198 182,24 FSE 168 454,90

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Região de Aveiro Águeda

POCH-04-5267-FSE-000002
Programa Operacional do 

Capital Humano

04 - Qualidade e inovação do sistema de 

educação e formação

INSTITUTO DE AVALIAÇÃO EDUCATIVA, 

I.P.

Formação de docentes e outros 

agentes de educação e formação
25/05/2018 09/11/2016 10/12/2017 428 570,47 FSE 364 284,90

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Cávado Braga

POCH-04-5267-FSE-000003
Programa Operacional do 

Capital Humano

04 - Qualidade e inovação do sistema de 

educação e formação

DIRECÇÃO-GERAL DA ADMINISTRAÇÃO 

ESCOLAR

Formação de docentes e outros 

agentes de educação e formação
13/11/2017 05/12/2016 07/12/2017 110 700,28 FSE 94 095,24

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal
Área Metropolitana do 

Porto
Santa Maria da Feira

POCH-04-5267-FSE-000007
Programa Operacional do 

Capital Humano

04 - Qualidade e inovação do sistema de 

educação e formação
DIRECÇÃO-GERAL DA EDUCAÇÃO

Qualidade e eficiência do 

sistema de educação e formação 

para promoção do sucesso 

escolar - Programa Nacional de 

Promoção do Sucesso Escolar 

05/07/2018 01/01/2017 31/12/2018 16 294 849,22 FSE 13 850 621,84

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Cávado Amares

POCH-04-5267-FSE-000008
Programa Operacional do 

Capital Humano

04 - Qualidade e inovação do sistema de 

educação e formação
DIRECÇÃO-GERAL DA EDUCAÇÃO

Qualidade e eficiência do 

sistema de educação e formação 

para promoção do sucesso 

escolar - Programa Nacional de 

Promoção do Sucesso Escolar 

13/07/2018 01/01/2017 31/12/2018 12 878 444,43 FSE 10 946 677,77

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Centro; -

POCH-04-5267-FSE-000009
Programa Operacional do 

Capital Humano

04 - Qualidade e inovação do sistema de 

educação e formação
DIRECÇÃO-GERAL DA EDUCAÇÃO

Qualidade e eficiência do 

sistema de educação e formação 

para promoção do sucesso 

escolar - Programa Nacional de 

Promoção do Sucesso Escolar 

04/07/2018 01/01/2017 31/12/2018 4 944 353,41 FSE 4 202 700,40

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Alentejo Central Alandroal

POCH-04-5267-FSE-000010
Programa Operacional do 

Capital Humano

04 - Qualidade e inovação do sistema de 

educação e formação

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE 

MANGUALDE

Formação de docentes e outros 

agentes de educação e formação
12/09/2018 05/07/2017 20/07/2018 41 492,99 FSE 35 269,04

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Viseu Dão Lafões Mangualde

POCH-04-5267-FSE-000011
Programa Operacional do 

Capital Humano

04 - Qualidade e inovação do sistema de 

educação e formação

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE 

MOIMENTA DA BEIRA

Formação de docentes e outros 

agentes de educação e formação
10/04/2018 05/09/2017 09/06/2018 22 371,65 FSE 19 015,90

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Douro Vila Nova de Foz Côa

POCH-04-5267-FSE-000012
Programa Operacional do 

Capital Humano

04 - Qualidade e inovação do sistema de 

educação e formação

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DOUTOR 

JÚLIO MARTINS

Formação de docentes e outros 

agentes de educação e formação
18/06/2018 19/04/2017 29/06/2018 59 465,61 FSE 50 545,77

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Alto Tâmega Boticas

POCH-04-5267-FSE-000013
Programa Operacional do 

Capital Humano

04 - Qualidade e inovação do sistema de 

educação e formação

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS ABADE DE 

BAÇAL, BRAGANÇA

Formação de docentes e outros 

agentes de educação e formação
05/04/2018 22/03/2017 12/07/2018 75 217,71 FSE 63 935,05

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal
Terras de Trás-os-

Montes
Bragança

POCH-04-5267-FSE-000014
Programa Operacional do 

Capital Humano

04 - Qualidade e inovação do sistema de 

educação e formação

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE 

BENAVENTE

Formação de docentes e outros 

agentes de educação e formação
02/10/2018 03/01/2017 18/07/2018 78 486,36 FSE 66 713,41

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Lezíria do Tejo Benavente

POCH-04-5267-FSE-000015
Programa Operacional do 

Capital Humano

04 - Qualidade e inovação do sistema de 

educação e formação

AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS 

DE RODRIGUES DE FREITAS

Formação de docentes e outros 

agentes de educação e formação
14/11/2018 22/03/2017 10/07/2018 72 639,42 FSE 61 743,51

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal
Área Metropolitana do 

Porto
Porto

POCH-04-5267-FSE-000016
Programa Operacional do 

Capital Humano

04 - Qualidade e inovação do sistema de 

educação e formação

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS RAFAEL 

BORDALO PINHEIRO

Formação de docentes e outros 

agentes de educação e formação
18/04/2018 30/11/2017 14/09/2018 124 091,44 FSE 105 477,72

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Oeste Bombarral

POCH-04-5267-FSE-000017
Programa Operacional do 

Capital Humano

04 - Qualidade e inovação do sistema de 

educação e formação
AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE OVAR

Formação de docentes e outros 

agentes de educação e formação
03/10/2017 10/10/2017 31/05/2018 52 399,93 FSE 44 539,94

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Região de Aveiro Estarreja
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POCH-04-5267-FSE-000018
Programa Operacional do 

Capital Humano

04 - Qualidade e inovação do sistema de 

educação e formação

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE 

ANSIÃO

Formação de docentes e outros 

agentes de educação e formação
05/04/2018 08/03/2017 30/07/2018 37 243,31 FSE 31 656,81

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Região de Leiria Ansião

POCH-04-5267-FSE-000019
Programa Operacional do 

Capital Humano

04 - Qualidade e inovação do sistema de 

educação e formação

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE 

ARRIFANA, SANTA MARIA DA FEIRA

Formação de docentes e outros 

agentes de educação e formação
17/05/2018 26/01/2017 19/07/2018 201 129,76 FSE 170 960,30

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal
Área Metropolitana do 

Porto
Arouca

POCH-04-5267-FSE-000020
Programa Operacional do 

Capital Humano

04 - Qualidade e inovação do sistema de 

educação e formação

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE 

VOUZELA

Formação de docentes e outros 

agentes de educação e formação
20/06/2018 31/01/2017 16/06/2018 47 425,75 FSE 40 311,89

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Viseu Dão Lafões Castro Daire

POCH-04-5267-FSE-000021
Programa Operacional do 

Capital Humano

04 - Qualidade e inovação do sistema de 

educação e formação

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE 

MONSERRATE, VIANA DO CASTELO

Formação de docentes e outros 

agentes de educação e formação
23/05/2018 24/03/2017 30/06/2018 99 597,44 FSE 84 657,82

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Alto Minho Viana do Castelo

POCH-04-5267-FSE-000022
Programa Operacional do 

Capital Humano

04 - Qualidade e inovação do sistema de 

educação e formação
AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE VILELA

Formação de docentes e outros 

agentes de educação e formação
14/06/2018 17/01/2017 13/07/2018 156 824,60 FSE 133 300,91

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Tâmega e Sousa Paços de Ferreira

POCH-04-5267-FSE-000023
Programa Operacional do 

Capital Humano

04 - Qualidade e inovação do sistema de 

educação e formação

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS AFONSO 

DE ALBUQUERQUE, GUARDA

Formação de docentes e outros 

agentes de educação e formação
05/04/2018 23/03/2017 03/07/2018 43 862,12 FSE 37 282,80

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Beiras e Serra da Estrela Guarda

POCH-04-5267-FSE-000024
Programa Operacional do 

Capital Humano

04 - Qualidade e inovação do sistema de 

educação e formação

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE VILA 

VIÇOSA

Formação de docentes e outros 

agentes de educação e formação
25/05/2018 07/07/2017 25/07/2018 51 792,42 FSE 44 023,56

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Alentejo Central Borba

POCH-04-5267-FSE-000025
Programa Operacional do 

Capital Humano

04 - Qualidade e inovação do sistema de 

educação e formação

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DAMIÃO 

DE GOES, ALENQUER

Formação de docentes e outros 

agentes de educação e formação
25/09/2018 02/03/2017 20/07/2018 73 751,06 FSE 62 688,40

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Oeste Alenquer

POCH-04-5267-FSE-000026
Programa Operacional do 

Capital Humano

04 - Qualidade e inovação do sistema de 

educação e formação

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS NUNO 

ÁLVARES

Formação de docentes e outros 

agentes de educação e formação
14/11/2018 16/11/2017 18/07/2018 77 168,66 FSE 65 593,36

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Beira Baixa Castelo Branco

POCH-04-5267-FSE-000027
Programa Operacional do 

Capital Humano

04 - Qualidade e inovação do sistema de 

educação e formação

ESCOLA PROFISSIONAL DE FERMIL, 

CELORICO DE BASTO

Formação de docentes e outros 

agentes de educação e formação
24/10/2018 19/04/2017 12/07/2018 100 478,78 FSE 85 406,96

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Ave Cabeceiras de Basto

POCH-04-5267-FSE-000028
Programa Operacional do 

Capital Humano

04 - Qualidade e inovação do sistema de 

educação e formação

ESCOLA SECUNDÁRIA COM 3º CICLO DO 

ENSINO BÁSICO DE AMARANTE

Formação de docentes e outros 

agentes de educação e formação
28/05/2018 29/03/2017 03/07/2018 104 286,09 FSE 88 643,18

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Tâmega e Sousa Amarante

POCH-04-5267-FSE-000029
Programa Operacional do 

Capital Humano

04 - Qualidade e inovação do sistema de 

educação e formação

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DA 

GAFANHA DA NAZARÉ

Formação de docentes e outros 

agentes de educação e formação
03/07/2018 15/03/2017 18/07/2018 61 830,01 FSE 52 555,51

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Região de Aveiro Ílhavo

POCH-04-5267-FSE-000030
Programa Operacional do 

Capital Humano

04 - Qualidade e inovação do sistema de 

educação e formação

ESCOLA SECUNDÁRIA COM 3º CICLO DO 

ENSINO BÁSICO DE CAMILO CASTELO 

BRANCO, VILA REAL

Formação de docentes e outros 

agentes de educação e formação
22/10/2018 07/09/2017 30/07/2018 81 556,34 FSE 69 322,89

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Douro Alijó

POCH-04-5267-FSE-000031
Programa Operacional do 

Capital Humano

04 - Qualidade e inovação do sistema de 

educação e formação

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE 

MONÇÃO

Formação de docentes e outros 

agentes de educação e formação
16/07/2018 01/04/2017 17/07/2018 77 287,03 FSE 65 693,98

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Alto Minho Caminha

POCH-04-5267-FSE-000032
Programa Operacional do 

Capital Humano

04 - Qualidade e inovação do sistema de 

educação e formação

ESCOLA SECUNDÁRIA ADOLFO 

PORTELA, ÁGUEDA

Formação de docentes e outros 

agentes de educação e formação
25/09/2018 02/03/2017 11/07/2018 112 110,54 FSE 95 293,96

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Região de Aveiro Águeda

POCH-04-5267-FSE-000033
Programa Operacional do 

Capital Humano

04 - Qualidade e inovação do sistema de 

educação e formação

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE VILA 

FLOR

Formação de docentes e outros 

agentes de educação e formação
18/10/2018 17/05/2017 14/06/2018 41 856,12 FSE 35 577,70

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal
Terras de Trás-os-

Montes
Alfândega da Fé

POCH-04-5267-FSE-000034
Programa Operacional do 

Capital Humano

04 - Qualidade e inovação do sistema de 

educação e formação

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE 

ARGANIL

Formação de docentes e outros 

agentes de educação e formação
30/05/2018 22/02/2017 02/07/2018 56 718,59 FSE 48 210,80

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Região de Coimbra Arganil

POCH-04-5267-FSE-000035
Programa Operacional do 

Capital Humano

04 - Qualidade e inovação do sistema de 

educação e formação

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS LATINO 

COELHO, LAMEGO

Formação de docentes e outros 

agentes de educação e formação
07/11/2018 12/09/2017 26/06/2018 43 163,38 FSE 36 688,87

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Douro Lamego

POCH-04-5267-FSE-000036
Programa Operacional do 

Capital Humano

04 - Qualidade e inovação do sistema de 

educação e formação

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE GAIA 

NASCENTE, VILA NOVA DE GAIA

Formação de docentes e outros 

agentes de educação e formação
18/10/2018 10/03/2017 13/07/2018 102 459,80 FSE 87 090,83

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal
Área Metropolitana do 

Porto
Vila Nova de Gaia

POCH-04-5267-FSE-000037
Programa Operacional do 

Capital Humano

04 - Qualidade e inovação do sistema de 

educação e formação

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS MADEIRA 

TORRES

Formação de docentes e outros 

agentes de educação e formação
26/03/2018 23/06/2017 28/06/2018 84 244,24 FSE 71 607,60

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Oeste Lourinhã

POCH-04-5267-FSE-000038
Programa Operacional do 

Capital Humano

04 - Qualidade e inovação do sistema de 

educação e formação

ESCOLA SECUNDARIA AUGUSTO 

GOMES, MATOSINHOS

Formação de docentes e outros 

agentes de educação e formação
10/07/2018 07/07/2017 20/07/2018 121 925,98 FSE 103 637,08

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal
Área Metropolitana do 

Porto
Matosinhos

POCH-04-5267-FSE-000039
Programa Operacional do 

Capital Humano

04 - Qualidade e inovação do sistema de 

educação e formação

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE 

AURÉLIA DE SOUSA, PORTO

Formação de docentes e outros 

agentes de educação e formação
03/08/2018 10/05/2017 20/07/2018 93 048,59 FSE 79 091,30

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal
Área Metropolitana do 

Porto
Porto

POCH-04-5267-FSE-000040
Programa Operacional do 

Capital Humano

04 - Qualidade e inovação do sistema de 

educação e formação

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS COIMBRA 

OESTE

Formação de docentes e outros 

agentes de educação e formação
03/07/2018 06/02/2017 23/07/2018 59 436,00 FSE 50 520,60

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Região de Coimbra Coimbra

POCH-04-5267-FSE-000041
Programa Operacional do 

Capital Humano

04 - Qualidade e inovação do sistema de 

educação e formação

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS SOARES 

BASTO

Formação de docentes e outros 

agentes de educação e formação
18/06/2018 14/12/2016 12/07/2018 137 497,53 FSE 116 872,90

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal
Área Metropolitana do 

Porto
Oliveira de Azeméis
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POCH-04-5267-FSE-000042
Programa Operacional do 

Capital Humano

04 - Qualidade e inovação do sistema de 

educação e formação

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE NUNO 

DE SANTA MARIA

Formação de docentes e outros 

agentes de educação e formação
26/09/2018 16/02/2017 26/07/2018 145 567,91 FSE 123 732,72

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Médio Tejo Ferreira do Zêzere

POCH-04-5267-FSE-000043
Programa Operacional do 

Capital Humano

04 - Qualidade e inovação do sistema de 

educação e formação

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS SÁ DE 

MIRANDA, BRAGA

Formação de docentes e outros 

agentes de educação e formação
04/07/2018 24/01/2017 05/07/2018 69 459,66 FSE 59 040,71

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Cávado Braga

POCH-04-5267-FSE-000044
Programa Operacional do 

Capital Humano

04 - Qualidade e inovação do sistema de 

educação e formação

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DO 

BONFIM

Formação de docentes e outros 

agentes de educação e formação
22/10/2018 31/01/2017 30/07/2018 78 057,29 FSE 66 348,70

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Alto Alentejo Arronches

POCH-04-5267-FSE-000045
Programa Operacional do 

Capital Humano

04 - Qualidade e inovação do sistema de 

educação e formação

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE 

LOUSADA

Formação de docentes e outros 

agentes de educação e formação
30/05/2018 16/01/2017 04/07/2018 133 974,36 FSE 113 878,21

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Ave Vizela

POCH-04-5267-FSE-000046
Programa Operacional do 

Capital Humano

04 - Qualidade e inovação do sistema de 

educação e formação

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE 

MARTIM DE FREITAS

Formação de docentes e outros 

agentes de educação e formação
07/09/2018 17/02/2017 19/07/2018 74 325,18 FSE 63 176,40

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Região de Coimbra Coimbra

POCH-04-5267-FSE-000047
Programa Operacional do 

Capital Humano

04 - Qualidade e inovação do sistema de 

educação e formação

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE PONTE 

DE SÔR

Formação de docentes e outros 

agentes de educação e formação
08/08/2018 08/03/2017 30/07/2018 39 552,33 FSE 33 619,48

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Alto Alentejo Alter do Chão

POCH-04-5267-FSE-000048
Programa Operacional do 

Capital Humano

04 - Qualidade e inovação do sistema de 

educação e formação

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS JOSÉ 

ESTEVÃO

Formação de docentes e outros 

agentes de educação e formação
14/05/2018 08/03/2017 16/07/2018 73 915,44 FSE 62 828,12

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Região de Aveiro Albergaria-a-Velha

POCH-04-5267-FSE-000049
Programa Operacional do 

Capital Humano

04 - Qualidade e inovação do sistema de 

educação e formação

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS MARINHA 

GRANDE POENTE

Formação de docentes e outros 

agentes de educação e formação
12/09/2018 14/01/2017 30/07/2018 86 083,30 FSE 73 170,81

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Região de Leiria Leiria

POCH-04-5267-FSE-000050
Programa Operacional do 

Capital Humano

04 - Qualidade e inovação do sistema de 

educação e formação

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE 

BARCELOS

Formação de docentes e outros 

agentes de educação e formação
26/09/2018 15/03/2017 12/07/2018 175 755,00 FSE 149 391,75

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Cávado Barcelos

POCH-04-5267-FSE-000051
Programa Operacional do 

Capital Humano

04 - Qualidade e inovação do sistema de 

educação e formação

ESCOLA SECUNDÁRIA COM 3º CICLO DO 

ENSINO BÁSICO QUINTA DAS 

PALMEIRAS, COVILHÃ

Formação de docentes e outros 

agentes de educação e formação
19/09/2018 17/02/2017 30/07/2018 87 518,71 FSE 74 390,90

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Beiras e Serra da Estrela Belmonte

POCH-04-5267-FSE-000052
Programa Operacional do 

Capital Humano

04 - Qualidade e inovação do sistema de 

educação e formação
AGRUPAMENTO DE ESCOLAS GIL PAES

Formação de docentes e outros 

agentes de educação e formação
10/04/2018 08/02/2017 13/07/2018 130 718,18 FSE 111 110,45

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Médio Tejo Abrantes

POCH-04-5267-FSE-000053
Programa Operacional do 

Capital Humano

04 - Qualidade e inovação do sistema de 

educação e formação

AGRUPAMENTO VERTICAL DE S. 

LOURENÇO - ERMESINDE

Formação de docentes e outros 

agentes de educação e formação
25/07/2018 06/09/2017 09/07/2018 124 993,40 FSE 106 244,39

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal
Área Metropolitana do 

Porto
Santo Tirso

POCH-04-5267-FSE-000054
Programa Operacional do 

Capital Humano

04 - Qualidade e inovação do sistema de 

educação e formação

ESCOLA SECUNDÁRIA DE ROCHA 

PEIXOTO

Formação de docentes e outros 

agentes de educação e formação
06/06/2018 02/05/2017 26/06/2018 77 658,60 FSE 66 009,81

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal
Área Metropolitana do 

Porto
Póvoa de Varzim

POCH-04-5267-FSE-000055
Programa Operacional do 

Capital Humano

04 - Qualidade e inovação do sistema de 

educação e formação

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS Nº 1 DE 

GONDOMAR

Formação de docentes e outros 

agentes de educação e formação
18/06/2018 04/04/2017 16/07/2018 96 182,24 FSE 81 754,90

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal
Área Metropolitana do 

Porto
Gondomar

POCH-04-5267-FSE-000056
Programa Operacional do 

Capital Humano

04 - Qualidade e inovação do sistema de 

educação e formação

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DR. 

GINESTAL MACHADO

Formação de docentes e outros 

agentes de educação e formação
21/09/2018 15/03/2017 27/07/2018 144 172,58 FSE 122 546,69

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Lezíria do Tejo Almeirim

POCH-04-5267-FSE-000057
Programa Operacional do 

Capital Humano

04 - Qualidade e inovação do sistema de 

educação e formação

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS ANDRÉ DE 

GOUVEIA, ÉVORA

Formação de docentes e outros 

agentes de educação e formação
04/09/2018 22/02/2017 27/07/2018 82 171,51 FSE 69 845,78

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Alentejo Central Arraiolos

POCH-04-5267-FSE-000058
Programa Operacional do 

Capital Humano

04 - Qualidade e inovação do sistema de 

educação e formação

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS D.MARIA 

II, BRAGA

Formação de docentes e outros 

agentes de educação e formação
18/06/2018 04/05/2017 27/06/2018 178 300,01 FSE 151 555,01

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Cávado Braga

POCH-04-5267-FSE-000059
Programa Operacional do 

Capital Humano

04 - Qualidade e inovação do sistema de 

educação e formação
ESCOLA SECUNDÁRIA DE VILA VERDE

Formação de docentes e outros 

agentes de educação e formação
20/06/2018 07/04/2017 25/07/2018 53 765,65 FSE 45 700,80

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Cávado Amares

POCH-04-5267-FSE-000060
Programa Operacional do 

Capital Humano

04 - Qualidade e inovação do sistema de 

educação e formação

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS CAMILO 

CASTELO BRANCO

Formação de docentes e outros 

agentes de educação e formação
20/07/2018 12/05/2017 26/07/2018 123 861,22 FSE 105 282,04

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Ave Vila Nova de Famalicão

POCH-04-5267-FSE-000061
Programa Operacional do 

Capital Humano

04 - Qualidade e inovação do sistema de 

educação e formação

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE 

GOUVEIA

Formação de docentes e outros 

agentes de educação e formação
11/09/2018 01/02/2017 12/07/2018 36 570,64 FSE 31 085,04

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Beiras e Serra da Estrela Celorico da Beira

POCH-04-5267-FSE-000062
Programa Operacional do 

Capital Humano

04 - Qualidade e inovação do sistema de 

educação e formação

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE 

TONDELA TOMAZ RIBEIRO

Formação de docentes e outros 

agentes de educação e formação
31/08/2018 11/03/2017 06/06/2018 83 461,42 FSE 70 942,21

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Viseu Dão Lafões Carregal do Sal

POCH-04-5267-FSE-000063
Programa Operacional do 

Capital Humano

04 - Qualidade e inovação do sistema de 

educação e formação

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DA 

AZAMBUJA

Formação de docentes e outros 

agentes de educação e formação
09/07/2018 12/01/2017 17/07/2018 109 979,62 FSE 93 482,68

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Lezíria do Tejo Azambuja

POCH-04-5267-FSE-000064
Programa Operacional do 

Capital Humano

04 - Qualidade e inovação do sistema de 

educação e formação

AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS 

DE ÁGUAS SANTAS

Formação de docentes e outros 

agentes de educação e formação
25/09/2018 26/04/2017 30/07/2018 87 997,88 FSE 74 798,20

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal
Área Metropolitana do 

Porto
Maia

POCH-04-5267-FSE-000065
Programa Operacional do 

Capital Humano

04 - Qualidade e inovação do sistema de 

educação e formação

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS Nº 1 DE 

MARCO DE CANAVESES

Formação de docentes e outros 

agentes de educação e formação
02/10/2018 22/02/2017 14/07/2018 121 052,51 FSE 102 894,63

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Tâmega e Sousa Marco de Canaveses
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POCH-04-5267-FSE-000066
Programa Operacional do 

Capital Humano

04 - Qualidade e inovação do sistema de 

educação e formação

ESCOLA SECUNDÁRIA DR. JOAQUIM DE 

CARVALHO, FIGUEIRA DA FOZ

Formação de docentes e outros 

agentes de educação e formação
07/09/2018 27/02/2017 18/07/2018 94 555,99 FSE 80 372,59

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Região de Coimbra Cantanhede

POCH-04-5267-FSE-000067
Programa Operacional do 

Capital Humano

04 - Qualidade e inovação do sistema de 

educação e formação
ESCOLA SECUNDARIA ALVES MARTINS

Formação de docentes e outros 

agentes de educação e formação
06/06/2018 22/01/2018 24/05/2018 27 401,29 FSE 23 291,10

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Viseu Dão Lafões Viseu

POCH-04-5267-FSE-000068
Programa Operacional do 

Capital Humano

04 - Qualidade e inovação do sistema de 

educação e formação

ESCOLA SECUNDÁRIA COM 3º CICLO DO 

ENSINO BÁSICO MARTINS SARMENTO, 

GUIMARÃES

Formação de docentes e outros 

agentes de educação e formação
23/07/2018 31/05/2017 30/07/2018 65 072,24 FSE 55 311,40

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Ave Guimarães

POCH-04-5267-FSE-000069
Programa Operacional do 

Capital Humano

04 - Qualidade e inovação do sistema de 

educação e formação

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS 

FRANCISCO DE HOLANDA

Formação de docentes e outros 

agentes de educação e formação
24/07/2018 19/04/2017 10/07/2018 91 552,08 FSE 77 819,27

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Ave Fafe

POCH-04-5267-FSE-000070
Programa Operacional do 

Capital Humano

04 - Qualidade e inovação do sistema de 

educação e formação

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS Nº 1 DE 

BEJA

Formação de docentes e outros 

agentes de educação e formação
04/09/2018 08/05/2017 07/07/2018 69 955,99 FSE 59 462,59

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Baixo Alentejo Alvito

POCH-04-5267-FSE-000071
Programa Operacional do 

Capital Humano

04 - Qualidade e inovação do sistema de 

educação e formação

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE PONTE 

DE LIMA

Formação de docentes e outros 

agentes de educação e formação
17/07/2018 25/03/2017 19/07/2018 103 069,10 FSE 87 608,74

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Alto Minho Ponte de Lima

POCH-04-5267-FSE-000072
Programa Operacional do 

Capital Humano

04 - Qualidade e inovação do sistema de 

educação e formação
DIRECÇÃO-GERAL DA EDUCAÇÃO

Formação de docentes e outros 

agentes de educação e formação
07/08/2018 04/11/2017 07/07/2018 37 858,98 FSE 32 180,13

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Baixo Alentejo Beja

POCH-04-5267-FSE-000073
Programa Operacional do 

Capital Humano

04 - Qualidade e inovação do sistema de 

educação e formação
DIRECÇÃO-GERAL DA EDUCAÇÃO

Formação de docentes e outros 

agentes de educação e formação
07/08/2018 27/10/2017 21/07/2018 53 710,68 FSE 45 654,08

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Médio Tejo Sertã

POCH-04-5267-FSE-000074
Programa Operacional do 

Capital Humano

04 - Qualidade e inovação do sistema de 

educação e formação
AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE CISTER

Formação de docentes e outros 

agentes de educação e formação
18/10/2018 28/06/2017 10/07/2018 41 357,71 FSE 35 154,05

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Oeste Alcobaça

POCH-04-5267-FSE-000075
Programa Operacional do 

Capital Humano

04 - Qualidade e inovação do sistema de 

educação e formação

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS 

DOMINGOS SEQUEIRA, LEIRIA

Formação de docentes e outros 

agentes de educação e formação
29/08/2018 25/03/2017 30/07/2018 179 048,84 FSE 152 191,51

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Região de Leiria Leiria

POCH-04-5267-FSE-000076
Programa Operacional do 

Capital Humano

04 - Qualidade e inovação do sistema de 

educação e formação
DIRECÇÃO-GERAL DA EDUCAÇÃO

Formação de docentes e outros 

agentes de educação e formação
07/08/2018 20/10/2017 09/07/2018 64 917,04 FSE 55 179,48

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Cávado Braga

POCH-04-5267-FSE-000077
Programa Operacional do 

Capital Humano

04 - Qualidade e inovação do sistema de 

educação e formação

ESCOLA SECUNDÁRIA DR. JOAQUIM 

GOMES FERREIRA ALVES

Formação de docentes e outros 

agentes de educação e formação
05/04/2018 07/10/2016 30/07/2018 153 686,86 FSE 130 633,83

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal
Área Metropolitana do 

Porto
Espinho

POCH-04-5267-FSE-000078
Programa Operacional do 

Capital Humano

04 - Qualidade e inovação do sistema de 

educação e formação

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE SANTO 

ANDRÉ, SANTIAGO DO CACÉM

Formação de docentes e outros 

agentes de educação e formação
24/07/2018 12/07/2017 26/07/2018 76 204,02 FSE 64 773,42

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Alentejo Litoral Odemira

POCH-04-5267-FSE-000079
Programa Operacional do 

Capital Humano

04 - Qualidade e inovação do sistema de 

educação e formação

DIRECÇÃO-GERAL DOS 

ESTABELECIMENTOS ESCOLARES

Serviços de Psicologia e 

Orientação (SPO)
06/07/2017 01/09/2017 31/12/2018 1 496 722,00 FSE 1 272 213,70

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Alentejo; -

POCH-04-5267-FSE-000080
Programa Operacional do 

Capital Humano

04 - Qualidade e inovação do sistema de 

educação e formação

DIRECÇÃO-GERAL DOS 

ESTABELECIMENTOS ESCOLARES

Serviços de Psicologia e 

Orientação (SPO)
06/07/2017 01/09/2017 31/12/2018 1 945 739,00 FSE 1 653 878,15

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Centro; -

POCH-04-5267-FSE-000081
Programa Operacional do 

Capital Humano

04 - Qualidade e inovação do sistema de 

educação e formação

DIRECÇÃO-GERAL DOS 

ESTABELECIMENTOS ESCOLARES

Serviços de Psicologia e 

Orientação (SPO)
06/07/2017 01/09/2017 31/12/2018 4 041 148,00 FSE 3 434 975,80

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Norte; -

POCH-04-5267-FSE-000082
Programa Operacional do 

Capital Humano

04 - Qualidade e inovação do sistema de 

educação e formação

FUNDAÇÃO MANUEL ANTÓNIO DA 

MOTA

Ações de inovação social - 

Programa Parcerias para o 

Impacto

16/10/2018 01/02/2018 31/12/2020 240 806,58 FSE 204 685,59

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Norte; -

POCH-04-5267-FSE-000083
Programa Operacional do 

Capital Humano

04 - Qualidade e inovação do sistema de 

educação e formação

FUNDAÇÃO ANTÓNIO CUPERTINO DE 

MIRANDA

Ações de inovação social - 

Programa Parcerias para o 

Impacto

07/02/2020 31/10/2017 30/10/2020 689 717,58 FSE 586 259,94

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal
Área Metropolitana do 

Porto
Porto

POCH-04-5267-FSE-000086
Programa Operacional do 

Capital Humano

04 - Qualidade e inovação do sistema de 

educação e formação

POLVILHARALEGRIA - ASSOCIAÇÃO DE 

AÇÃO SOCIAL

Ações de inovação social - 

Programa Parcerias para o 

Impacto

16/10/2018 31/08/2018 31/12/2020 140 000,00 FSE 119 000,00

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Norte; -

POCH-04-5267-FSE-000087
Programa Operacional do 

Capital Humano

04 - Qualidade e inovação do sistema de 

educação e formação

ESCOLÍADAS - ASSOCIAÇÃO 

RECREATIVA CULTURAL

Ações de inovação social - 

Programa Parcerias para o 

Impacto

16/10/2018 02/01/2018 31/12/2020 83 889,62 FSE 71 306,18

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Centro; -

POCH-04-5267-FSE-000088
Programa Operacional do 

Capital Humano

04 - Qualidade e inovação do sistema de 

educação e formação

ADIBER - ASSOCIAÇÃO DE 

DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DA 

BEIRRA SERRA

Ações de inovação social - 

Programa Parcerias para o 

Impacto

28/09/2018 02/07/2018 31/12/2020 153 766,20 FSE 130 701,27

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Centro; -

POCH-04-5267-FSE-000089
Programa Operacional do 

Capital Humano

04 - Qualidade e inovação do sistema de 

educação e formação

FUNDAÇÃO ADFP - ASSISTÊNCIA, 

DESENVOLVIMENTO E FORMAÇÃO 

PROFISSIONAL

Ações de inovação social - 

Programa Parcerias para o 

Impacto

16/10/2018 12/11/2018 31/12/2020 144 616,40 FSE 122 923,94

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Centro; -

POCH-04-5267-FSE-000090
Programa Operacional do 

Capital Humano

04 - Qualidade e inovação do sistema de 

educação e formação

TORRANCE CENTER PORTUGAL - 

ASSOCIAÇÃO CIENTIFICO PEDAGÓGICA

Ações de inovação social - 

Programa Parcerias para o 

Impacto

25/02/2019 02/01/2019 31/08/2021 151 849,83 FSE 129 072,36

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Alentejo Litoral Alcácer do Sal

POCH-04-5267-FSE-000091
Programa Operacional do 

Capital Humano

04 - Qualidade e inovação do sistema de 

educação e formação
TEACH FOR PORTUGAL ASSOCIAÇÃO

Ações de inovação social - 

Programa Parcerias para o 

Impacto

28/09/2018 01/11/2018 30/06/2020 348 534,20 FSE 296 254,07

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Norte; -
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POCH-04-5267-FSE-000093
Programa Operacional do 

Capital Humano

04 - Qualidade e inovação do sistema de 

educação e formação
ASSOCIAÇÃO TEMPOS BRILHANTES

Ações de inovação social - 

Programa Parcerias para o 

Impacto

16/10/2018 01/06/2018 31/12/2020 138 560,57 FSE 117 776,48

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Alentejo; -

POCH-04-5267-FSE-000094
Programa Operacional do 

Capital Humano

04 - Qualidade e inovação do sistema de 

educação e formação
FUNDAÇÃO DA JUVENTUDE

Ações de inovação social - 

Programa Parcerias para o 

Impacto

28/09/2018 01/05/2018 31/12/2020 279 315,78 FSE 237 418,41

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Norte; -

POCH-04-5267-FSE-000095
Programa Operacional do 

Capital Humano

04 - Qualidade e inovação do sistema de 

educação e formação
ASSOCIAÇÃO TEMPOS BRILHANTES

Ações de inovação social - 

Programa Parcerias para o 

Impacto

16/10/2018 02/04/2018 31/12/2020 59 186,24 FSE 50 308,30

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Centro; -

POCH-04-5267-FSE-000096
Programa Operacional do 

Capital Humano

04 - Qualidade e inovação do sistema de 

educação e formação
REDE INDUCAR, CRL

Ações de inovação social - 

Programa Parcerias para o 

Impacto

14/02/2019 08/11/2018 31/07/2021 96 642,00 FSE 82 145,70

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal
Área Metropolitana do 

Porto
Santa Maria da Feira

POCH-04-5267-FSE-000097
Programa Operacional do 

Capital Humano

04 - Qualidade e inovação do sistema de 

educação e formação
FUNDAÇÃO VOX POPULI

Ações de inovação social - 

Programa Parcerias para o 

Impacto

28/09/2018 01/05/2018 30/11/2020 93 534,56 FSE 79 504,38

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Norte; -

POCH-04-5267-FSE-000098
Programa Operacional do 

Capital Humano

04 - Qualidade e inovação do sistema de 

educação e formação
ZOOM TALENTOS - ASSOCIAÇÃO

Ações de inovação social - 

Programa Parcerias para o 

Impacto

14/02/2019 02/01/2019 31/03/2021 50 022,67 FSE 42 519,27

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Cávado Braga

POCH-04-5267-FSE-000099
Programa Operacional do 

Capital Humano

04 - Qualidade e inovação do sistema de 

educação e formação
ACESSÍVEL ÊXITO - ASSOCIAÇÃO

Ações de inovação social - 

Programa Parcerias para o 

Impacto

11/01/2019 01/07/2019 30/06/2022 269 999,10 FSE 229 499,24

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal
Terras de Trás-os-

Montes
Bragança

POCH-04-5267-FSE-000101
Programa Operacional do 

Capital Humano

04 - Qualidade e inovação do sistema de 

educação e formação
FUNDAÇÃO VOX POPULI

Ações de inovação social - 

Programa Parcerias para o 

Impacto

28/09/2018 01/05/2018 30/11/2020 62 356,49 FSE 53 003,02

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Centro; -

POCH-04-5267-FSE-000103
Programa Operacional do 

Capital Humano

04 - Qualidade e inovação do sistema de 

educação e formação
ACESSÍVEL ÊXITO - ASSOCIAÇÃO

Ações de inovação social - 

Programa Parcerias para o 

Impacto

11/01/2019 01/07/2019 30/06/2022 266 555,10 FSE 226 571,84

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Alentejo Central Évora

POCH-04-5267-FSE-000105
Programa Operacional do 

Capital Humano

04 - Qualidade e inovação do sistema de 

educação e formação

TEATRO DO BOLHÃO, CENTRO DE 

FORMAÇÃO E PRODUÇÃO CRL

Ações de inovação social - 

Programa Parcerias para o 

Impacto

28/09/2018 02/05/2018 31/12/2020 325 909,95 FSE 277 023,46

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Norte; -

POCH-04-5267-FSE-000106
Programa Operacional do 

Capital Humano

04 - Qualidade e inovação do sistema de 

educação e formação
FUNDAÇÃO DE SERRALVES

Ações de inovação social - 

Programa Parcerias para o 

Impacto

21/11/2018 17/09/2018 31/12/2020 699 475,00 FSE 594 553,75

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Norte; -

POCH-04-5267-FSE-000110
Programa Operacional do 

Capital Humano

04 - Qualidade e inovação do sistema de 

educação e formação
FUNDAÇÃO AGA KHAN PORTUGAL

Ações de inovação social - 

Programa Parcerias para o 

Impacto

14/01/2019 01/09/2018 31/08/2021 270 400,00 FSE 229 840,00

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal
Área Metropolitana do 

Porto
Porto

POCH-04-5267-FSE-000111
Programa Operacional do 

Capital Humano

04 - Qualidade e inovação do sistema de 

educação e formação
FUNDAÇÃO ALTICE PORTUGAL

Ações de inovação social - 

Programa Parcerias para o 

Impacto

26/12/2018 01/02/2018 31/12/2020 279 712,96 FSE 237 756,02

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal
Área Metropolitana do 

Porto
Porto

POCH-04-5267-FSE-000112
Programa Operacional do 

Capital Humano

04 - Qualidade e inovação do sistema de 

educação e formação
FUNDAÇÃO ALTICE PORTUGAL

Ações de inovação social - 

Programa Parcerias para o 

Impacto

26/12/2018 01/02/2018 31/12/2020 248 355,91 FSE 211 102,52

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Região de Coimbra Coimbra

POCH-04-5267-FSE-000114
Programa Operacional do 

Capital Humano

04 - Qualidade e inovação do sistema de 

educação e formação
DELOITTE CONSULTORES, S.A.

Ações de inovação social - 

Programa Parcerias para o 

Impacto

21/11/2018 01/08/2018 31/07/2020 50 000,07 FSE 42 500,06

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Alentejo; -

POCH-04-5267-FSE-000115
Programa Operacional do 

Capital Humano

04 - Qualidade e inovação do sistema de 

educação e formação
EDUCOACH, S.A.

Ações de inovação social - 

Programa Parcerias para o 

Impacto

10/10/2019 02/01/2018 30/09/2020 220 966,60 FSE 187 821,61

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Região de Coimbra Penela

POCH-04-5267-FSE-000116
Programa Operacional do 

Capital Humano

04 - Qualidade e inovação do sistema de 

educação e formação
EDUCOACH, S.A.

Ações de inovação social - 

Programa Parcerias para o 

Impacto

10/10/2019 02/01/2018 30/09/2020 58 924,43 FSE 50 085,77

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Alentejo Litoral Odemira

POCH-04-5267-FSE-000117
Programa Operacional do 

Capital Humano

04 - Qualidade e inovação do sistema de 

educação e formação
EDUCOACH, S.A.

Ações de inovação social - 

Programa Parcerias para o 

Impacto

10/10/2019 02/01/2018 30/09/2020 272 525,47 FSE 231 646,65

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Cávado Braga

POCH-04-5267-FSE-000123
Programa Operacional do 

Capital Humano

04 - Qualidade e inovação do sistema de 

educação e formação
DIRECÇÃO-GERAL DA EDUCAÇÃO

Qualidade e eficiência do 

sistema de educação e formação 

para promoção do sucesso 

escolar – Parcerias para a 

melhoria da qualidade do 

15/05/2019 02/05/2018 30/04/2021 449 205,10 FSE 381 824,34

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Alentejo Litoral Alcácer do Sal

POCH-04-5267-FSE-000124
Programa Operacional do 

Capital Humano

04 - Qualidade e inovação do sistema de 

educação e formação
DIRECÇÃO-GERAL DA EDUCAÇÃO

Qualidade e eficiência do 

sistema de educação e formação 

para promoção do sucesso 

escolar – Parcerias para a 

melhoria da qualidade do 

13/08/2019 07/12/2018 06/12/2021 790 609,89 FSE 672 018,41

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Lezíria do Tejo Santarém

POCH-04-5267-FSE-000125
Programa Operacional do 

Capital Humano

04 - Qualidade e inovação do sistema de 

educação e formação
DIRECÇÃO-GERAL DA EDUCAÇÃO

Qualidade e eficiência do 

sistema de educação e formação 

para promoção do sucesso 

escolar – Parcerias para a 

melhoria da qualidade do 

23/09/2019 02/07/2018 30/06/2021 4 724 745,12 FSE 4 016 033,35

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Região de Coimbra Coimbra

POCH-04-5267-FSE-000126
Programa Operacional do 

Capital Humano

04 - Qualidade e inovação do sistema de 

educação e formação

INSTITUTO DO EMPREGO E FORMAÇÃO 

PROFISSIONAL, I.P.
Cooperação Transnacional 11/04/2019 01/03/2019 30/11/2021 434 743,68 FSE 369 532,13

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal
Área Metropolitana do 

Porto
Porto

POCH-04-5267-FSE-000127
Programa Operacional do 

Capital Humano

04 - Qualidade e inovação do sistema de 

educação e formação

E. M. P. - ESCOLA DE MODA DO PORTO, 

LDA

Qualidade e eficiência do 

sistema de educação e formação 

para promoção do sucesso 

escolar - (EQAVET)

26/04/2019 03/06/2019 10/08/2020 20 607,00 FSE 17 515,95

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal
Área Metropolitana do 

Porto
Porto

POCH-04-5267-FSE-000128
Programa Operacional do 

Capital Humano

04 - Qualidade e inovação do sistema de 

educação e formação
CENTRO DE ESTUDOS DE FATIMA-CEF

Qualidade e eficiência do 

sistema de educação e formação 

para promoção do sucesso 

escolar - (EQAVET)

08/05/2019 16/05/2019 30/10/2020 20 715,00 FSE 17 607,75

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Médio Tejo Ourém
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POCH-04-5267-FSE-000129
Programa Operacional do 

Capital Humano

04 - Qualidade e inovação do sistema de 

educação e formação

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS TOMAZ 

PELAYO, SANTO TIRSO

Qualidade e eficiência do 

sistema de educação e formação 

para promoção do sucesso 

escolar - (EQAVET)

08/05/2019 02/07/2019 30/10/2020 20 607,00 FSE 17 515,95

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal
Área Metropolitana do 

Porto
Santo Tirso

POCH-04-5267-FSE-000130
Programa Operacional do 

Capital Humano

04 - Qualidade e inovação do sistema de 

educação e formação

ESCOLA SECUNDARIA DE BOA NOVA, 

LEÇA DA PALMEIRA, MATOSINHOS

Qualidade e eficiência do 

sistema de educação e formação 

para promoção do sucesso 

escolar - (EQAVET)

11/07/2019 03/06/2019 10/06/2020 16 480,76 FSE 14 008,65

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal
Área Metropolitana do 

Porto
Matosinhos

POCH-04-5267-FSE-000131
Programa Operacional do 

Capital Humano

04 - Qualidade e inovação do sistema de 

educação e formação
AGRUPAMENTO DE ESCOLAS GIL PAES

Qualidade e eficiência do 

sistema de educação e formação 

para promoção do sucesso 

escolar - (EQAVET)

23/04/2019 01/06/2019 30/11/2020 16 572,00 FSE 14 086,20

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Médio Tejo Torres Novas

POCH-04-5267-FSE-000132
Programa Operacional do 

Capital Humano

04 - Qualidade e inovação do sistema de 

educação e formação

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DO 

CASTÊLO DA MAIA

Qualidade e eficiência do 

sistema de educação e formação 

para promoção do sucesso 

escolar - (EQAVET)

14/05/2019 03/06/2019 20/10/2020 16 595,50 FSE 14 106,18

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal
Área Metropolitana do 

Porto
Maia

POCH-04-5267-FSE-000133
Programa Operacional do 

Capital Humano

04 - Qualidade e inovação do sistema de 

educação e formação

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS D.MARIA 

II, BRAGA

Qualidade e eficiência do 

sistema de educação e formação 

para promoção do sucesso 

escolar - (EQAVET)

23/04/2019 03/06/2019 30/11/2020 20 607,00 FSE 17 515,95

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Cávado Braga

POCH-04-5267-FSE-000134
Programa Operacional do 

Capital Humano

04 - Qualidade e inovação do sistema de 

educação e formação

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS 

MARCELINO MESQUITA DO CARTAXO

Qualidade e eficiência do 

sistema de educação e formação 

para promoção do sucesso 

escolar - (EQAVET)

26/04/2019 01/06/2019 30/11/2020 16 572,00 FSE 14 086,20

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Lezíria do Tejo Cartaxo

POCH-04-5267-FSE-000135
Programa Operacional do 

Capital Humano

04 - Qualidade e inovação do sistema de 

educação e formação

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS COIMBRA 

CENTRO

Qualidade e eficiência do 

sistema de educação e formação 

para promoção do sucesso 

escolar - (EQAVET)

18/07/2019 02/09/2019 28/02/2021 16 600,00 FSE 14 110,00

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Região de Coimbra Coimbra

POCH-04-5267-FSE-000136
Programa Operacional do 

Capital Humano

04 - Qualidade e inovação do sistema de 

educação e formação

ESCOLA SECUNDARIA DE AVELAR 

BROTERO

Qualidade e eficiência do 

sistema de educação e formação 

para promoção do sucesso 

escolar - (EQAVET)

26/04/2019 01/06/2019 30/11/2020 20 800,00 FSE 17 680,00

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Região de Coimbra Coimbra

POCH-04-5267-FSE-000137
Programa Operacional do 

Capital Humano

04 - Qualidade e inovação do sistema de 

educação e formação

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE 

REGUENGOS DE MONSARAZ

Qualidade e eficiência do 

sistema de educação e formação 

para promoção do sucesso 

escolar - (EQAVET)

11/06/2019 02/09/2019 28/02/2021 16 600,00 FSE 14 110,00

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Alentejo Central Reguengos de Monsaraz

POCH-04-5267-FSE-000138
Programa Operacional do 

Capital Humano

04 - Qualidade e inovação do sistema de 

educação e formação

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS EMÍDIO 

GARCIA, BRAGANÇA

Qualidade e eficiência do 

sistema de educação e formação 

para promoção do sucesso 

escolar - (EQAVET)

18/07/2019 02/09/2019 28/02/2021 20 715,00 FSE 17 607,75

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal
Terras de Trás-os-

Montes
Bragança

POCH-04-5267-FSE-000139
Programa Operacional do 

Capital Humano

04 - Qualidade e inovação do sistema de 

educação e formação

AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS 

DE MIRANDA DO DOURO

Qualidade e eficiência do 

sistema de educação e formação 

para promoção do sucesso 

escolar - (EQAVET)

27/05/2019 02/09/2019 28/02/2021 16 600,00 FSE 14 110,00

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal
Terras de Trás-os-

Montes
Miranda do Douro

POCH-04-5267-FSE-000140
Programa Operacional do 

Capital Humano

04 - Qualidade e inovação do sistema de 

educação e formação

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE 

MIRANDELA

Qualidade e eficiência do 

sistema de educação e formação 

para promoção do sucesso 

escolar - (EQAVET)

26/04/2019 02/09/2019 31/12/2020 16 600,00 FSE 14 110,00

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal
Terras de Trás-os-

Montes
Mirandela

POCH-04-5267-FSE-000141
Programa Operacional do 

Capital Humano

04 - Qualidade e inovação do sistema de 

educação e formação

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS SEVERIM 

DE FARIA, ÉVORA

Qualidade e eficiência do 

sistema de educação e formação 

para promoção do sucesso 

escolar - (EQAVET)

30/05/2019 02/09/2019 31/12/2020 16 600,00 FSE 14 110,00

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Alentejo Central Évora

POCH-04-5267-FSE-000142
Programa Operacional do 

Capital Humano

04 - Qualidade e inovação do sistema de 

educação e formação

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE VILA 

FLOR

Qualidade e eficiência do 

sistema de educação e formação 

para promoção do sucesso 

escolar - (EQAVET)

17/05/2019 02/09/2019 28/02/2021 16 600,00 FSE 14 110,00

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal
Terras de Trás-os-

Montes
Vila Flor

POCH-04-5267-FSE-000143
Programa Operacional do 

Capital Humano

04 - Qualidade e inovação do sistema de 

educação e formação

AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS 

DE ARGA E LIMA

Qualidade e eficiência do 

sistema de educação e formação 

para promoção do sucesso 

escolar - (EQAVET)

11/06/2019 02/09/2019 28/02/2021 16 600,00 FSE 14 110,00

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Alto Minho Viana do Castelo

POCH-04-5267-FSE-000144
Programa Operacional do 

Capital Humano

04 - Qualidade e inovação do sistema de 

educação e formação

AGRUPAMENTO VERTICAL DE MACEDO 

DE CAVALEIROS

Qualidade e eficiência do 

sistema de educação e formação 

para promoção do sucesso 

escolar - (EQAVET)

23/04/2019 02/09/2019 31/12/2020 16 600,00 FSE 14 110,00

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal
Terras de Trás-os-

Montes
Macedo de Cavaleiros

POCH-04-5267-FSE-000145
Programa Operacional do 

Capital Humano

04 - Qualidade e inovação do sistema de 

educação e formação

ESCOLA BÁSICA E SECUNDÁRIA QUINTA 

DAS FLORES, COIMBRA

Qualidade e eficiência do 

sistema de educação e formação 

para promoção do sucesso 

escolar - (EQAVET)

30/05/2019 02/09/2019 31/12/2020 20 715,00 FSE 17 607,75

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Região de Coimbra Coimbra

POCH-04-5267-FSE-000146
Programa Operacional do 

Capital Humano

04 - Qualidade e inovação do sistema de 

educação e formação

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE VILA 

NOVA DE POIARES

Qualidade e eficiência do 

sistema de educação e formação 

para promoção do sucesso 

escolar - (EQAVET)

17/05/2019 02/09/2019 31/12/2020 20 715,00 FSE 17 607,75

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Região de Coimbra Vila Nova de Poiares

POCH-04-5267-FSE-000147
Programa Operacional do 

Capital Humano

04 - Qualidade e inovação do sistema de 

educação e formação

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE 

TONDELA CÂNDIDO DE FIGUEIREDO

Qualidade e eficiência do 

sistema de educação e formação 

para promoção do sucesso 

escolar - (EQAVET)

22/05/2019 02/09/2019 28/02/2021 16 600,00 FSE 14 110,00

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Viseu Dão Lafões Tondela

POCH-04-5267-FSE-000148
Programa Operacional do 

Capital Humano

04 - Qualidade e inovação do sistema de 

educação e formação

MISSIONÁRIOS CLARETIANOS 

PROVÍNCIA DE FÁTIMA

Qualidade e eficiência do 

sistema de educação e formação 

para promoção do sucesso 

escolar - (EQAVET)

06/05/2019 01/04/2019 30/09/2020 26 000,00 FSE 22 100,00

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal
Área Metropolitana do 

Porto
Vila Nova de Gaia

POCH-04-5267-FSE-000149
Programa Operacional do 

Capital Humano

04 - Qualidade e inovação do sistema de 

educação e formação

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE 

CONSTÂNCIA

Qualidade e eficiência do 

sistema de educação e formação 

para promoção do sucesso 

escolar - (EQAVET)

17/05/2019 01/06/2019 30/11/2020 13 280,00 FSE 11 288,00

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Médio Tejo Constância

POCH-04-5267-FSE-000150
Programa Operacional do 

Capital Humano

04 - Qualidade e inovação do sistema de 

educação e formação

CENTRO DE ESTUDOS E FORMAÇÃO 

AQUILES ESTAÇO, UNIPESSOAL, LDA

Qualidade e eficiência do 

sistema de educação e formação 

para promoção do sucesso 

escolar - (EQAVET)

26/04/2019 02/05/2019 01/11/2020 20 715,00 FSE 17 607,75

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Baixo Alentejo Vidigueira

POCH-04-5267-FSE-000151
Programa Operacional do 

Capital Humano

04 - Qualidade e inovação do sistema de 

educação e formação

PROFIGAIA - SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO 

E FORMAÇÃO TECNOLÓGICA E 

PROFISSIONAL LDA

Qualidade e eficiência do 

sistema de educação e formação 

para promoção do sucesso 

escolar - (EQAVET)

21/11/2019 10/05/2019 09/11/2020 26 000,00 FSE 22 100,00

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal
Área Metropolitana do 

Porto
Vila Nova de Gaia

POCH-04-5267-FSE-000152
Programa Operacional do 

Capital Humano

04 - Qualidade e inovação do sistema de 

educação e formação

ESCOLA PROFISSIONAL DE 

AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO 

RURAL DE VAGOS

Qualidade e eficiência do 

sistema de educação e formação 

para promoção do sucesso 

escolar - (EQAVET)

14/05/2019 02/05/2019 01/11/2020 20 715,00 FSE 17 607,75

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Região de Aveiro Vagos
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POCH-04-5267-FSE-000153
Programa Operacional do 

Capital Humano

04 - Qualidade e inovação do sistema de 

educação e formação

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DR. 

RAMIRO SALGADO, TORRE DE 

MONCORVO

Qualidade e eficiência do 

sistema de educação e formação 

para promoção do sucesso 

escolar - (EQAVET)

30/05/2019 02/09/2019 28/02/2021 16 600,00 FSE 14 110,00

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Douro Torre de Moncorvo

POCH-04-5267-FSE-000154
Programa Operacional do 

Capital Humano

04 - Qualidade e inovação do sistema de 

educação e formação

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE 

CARRAZEDA DE ANSIÃES

Qualidade e eficiência do 

sistema de educação e formação 

para promoção do sucesso 

escolar - (EQAVET)

11/07/2019 02/09/2019 28/02/2021 16 600,00 FSE 14 110,00

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Douro Carrazeda de Ansiães

POCH-04-5267-FSE-000155
Programa Operacional do 

Capital Humano

04 - Qualidade e inovação do sistema de 

educação e formação

NAZARÉ FORMA - ENSINO, FORMAÇAO 

E CERTIFICAÇAO PROFISSIONAL, LDA

Qualidade e eficiência do 

sistema de educação e formação 

para promoção do sucesso 

escolar - (EQAVET)

10/05/2019 02/05/2019 31/10/2020 20 715,00 FSE 17 607,75

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Oeste Nazaré

POCH-04-5267-FSE-000156
Programa Operacional do 

Capital Humano

04 - Qualidade e inovação do sistema de 

educação e formação

ESCOLA SECUNDÁRIA COM 3º CICLO DO 

ENSINO BÁSICO QUINTA DAS 

PALMEIRAS, COVILHÃ

Qualidade e eficiência do 

sistema de educação e formação 

para promoção do sucesso 

escolar - (EQAVET)

26/04/2019 02/09/2019 31/12/2020 16 600,00 FSE 14 110,00

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Beiras e Serra da Estrela Covilhã

POCH-04-5267-FSE-000157
Programa Operacional do 

Capital Humano

04 - Qualidade e inovação do sistema de 

educação e formação

ESCOLA PROFISSIONAL DE SANTO 

TIRSO, SOCIEDADE UNIPESSOAL LDA

Qualidade e eficiência do 

sistema de educação e formação 

para promoção do sucesso 

escolar - (EQAVET)

04/06/2019 02/06/2019 10/07/2020 16 595,50 FSE 14 106,18

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal
Área Metropolitana do 

Porto
Santo Tirso

POCH-04-5267-FSE-000158
Programa Operacional do 

Capital Humano

04 - Qualidade e inovação do sistema de 

educação e formação
SEMINARIO DIOCESANO DE LEIRIA

Qualidade e eficiência do 

sistema de educação e formação 

para promoção do sucesso 

escolar - (EQAVET)

14/05/2019 02/09/2019 28/02/2021 20 715,00 FSE 17 607,75

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Médio Tejo Ourém

POCH-04-5267-FSE-000159
Programa Operacional do 

Capital Humano

04 - Qualidade e inovação do sistema de 

educação e formação

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS 

MARTINHO ÁRIAS, SOURE

Qualidade e eficiência do 

sistema de educação e formação 

para promoção do sucesso 

escolar - (EQAVET)

17/05/2019 01/06/2019 30/11/2020 16 572,00 FSE 14 086,20

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Região de Coimbra Soure

POCH-04-5267-FSE-000160
Programa Operacional do 

Capital Humano

04 - Qualidade e inovação do sistema de 

educação e formação

ACADEMIA DE MÚSICA DA RUA COSTA 

CABRAL LDA

Qualidade e eficiência do 

sistema de educação e formação 

para promoção do sucesso 

escolar - (EQAVET)

08/05/2019 03/06/2019 10/11/2020 16 595,50 FSE 14 106,18

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal
Área Metropolitana do 

Porto
Porto

POCH-04-5267-FSE-000161
Programa Operacional do 

Capital Humano

04 - Qualidade e inovação do sistema de 

educação e formação

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS ABEL 

SALAZAR, SÃO MAMEDE DE INFESTA

Qualidade e eficiência do 

sistema de educação e formação 

para promoção do sucesso 

escolar - (EQAVET)

08/05/2019 03/06/2019 15/11/2020 16 595,50 FSE 14 106,18

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal
Área Metropolitana do 

Porto
Matosinhos

POCH-04-5267-FSE-000162
Programa Operacional do 

Capital Humano

04 - Qualidade e inovação do sistema de 

educação e formação

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE PONTE 

DA BARCA

Qualidade e eficiência do 

sistema de educação e formação 

para promoção do sucesso 

escolar - (EQAVET)

27/05/2019 02/09/2019 28/02/2021 16 600,00 FSE 14 110,00

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Alto Minho Ponte da Barca

POCH-04-5267-FSE-000163
Programa Operacional do 

Capital Humano

04 - Qualidade e inovação do sistema de 

educação e formação

FEDESPAB - ASSOCIAÇÃO DE ENSINO E 

DESENVOLVIMENTO DE PAÇOS DE 

BRANDÃO

Qualidade e eficiência do 

sistema de educação e formação 

para promoção do sucesso 

escolar - (EQAVET)

29/11/2019 02/05/2019 01/11/2020 20 688,00 FSE 17 584,80

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal
Área Metropolitana do 

Porto
Santa Maria da Feira

POCH-04-5267-FSE-000164
Programa Operacional do 

Capital Humano

04 - Qualidade e inovação do sistema de 

educação e formação

EPRALIMA - ESCOLA PROFISSIONAL DO 

ALTO LIMA - COOPERATIVA DE 

INTERESSE PÚBLICO E 

RESPONSABILIDADE, LIMITADA

Qualidade e eficiência do 

sistema de educação e formação 

para promoção do sucesso 

escolar - (EQAVET)

14/05/2019 29/05/2019 31/10/2020 25 979,00 FSE 22 082,15

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Alto Minho Arcos de Valdevez

POCH-04-5267-FSE-000165
Programa Operacional do 

Capital Humano

04 - Qualidade e inovação do sistema de 

educação e formação

AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS 

DE ÁGUAS SANTAS

Qualidade e eficiência do 

sistema de educação e formação 

para promoção do sucesso 

escolar - (EQAVET)

02/05/2019 01/07/2019 31/12/2020 20 657,00 FSE 17 558,45

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal
Área Metropolitana do 

Porto
Maia

POCH-04-5267-FSE-000166
Programa Operacional do 

Capital Humano

04 - Qualidade e inovação do sistema de 

educação e formação
AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE OVAR

Qualidade e eficiência do 

sistema de educação e formação 

para promoção do sucesso 

escolar - (EQAVET)

30/05/2019 03/06/2019 10/11/2020 20 607,00 FSE 17 515,95

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Região de Aveiro Ovar

POCH-04-5267-FSE-000167
Programa Operacional do 

Capital Humano

04 - Qualidade e inovação do sistema de 

educação e formação

ESCOLA PROFISSIONAL DE TONDELA 

(EPT) - COOPERATIVA DE INTERESSE 

PÚBLICO E RESPONSABILIDADE 

LIMITADA

Qualidade e eficiência do 

sistema de educação e formação 

para promoção do sucesso 

escolar - (EQAVET)

22/05/2019 02/05/2019 01/08/2020 25 999,00 FSE 22 099,15

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Viseu Dão Lafões Tondela

POCH-04-5267-FSE-000168
Programa Operacional do 

Capital Humano

04 - Qualidade e inovação do sistema de 

educação e formação

INSTITUTO DE FORMAÇÃO 

PROFISSIONAL ALBINO SOUSA CRUZ

Qualidade e eficiência do 

sistema de educação e formação 

para promoção do sucesso 

escolar - (EQAVET)

26/06/2019 04/06/2019 30/11/2020 20 607,00 FSE 17 515,95

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal
Área Metropolitana do 

Porto
Santo Tirso

POCH-04-5267-FSE-000169
Programa Operacional do 

Capital Humano

04 - Qualidade e inovação do sistema de 

educação e formação

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE SANTA 

COMBA DÃO

Qualidade e eficiência do 

sistema de educação e formação 

para promoção do sucesso 

escolar - (EQAVET)

27/05/2019 02/09/2019 28/02/2021 20 715,00 FSE 17 607,75

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Viseu Dão Lafões Santa Comba Dão

POCH-04-5267-FSE-000170
Programa Operacional do 

Capital Humano

04 - Qualidade e inovação do sistema de 

educação e formação

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE 

CONDEIXA-A-NOVA

Qualidade e eficiência do 

sistema de educação e formação 

para promoção do sucesso 

escolar - (EQAVET)

08/05/2019 02/09/2019 28/02/2021 13 832,72 FSE 11 757,81

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Região de Coimbra Condeixa-a-Nova

POCH-04-5267-FSE-000171
Programa Operacional do 

Capital Humano

04 - Qualidade e inovação do sistema de 

educação e formação

EPAVE - ESCOLA PROFISSIONAL DO 

ALTO AVE, E.M.

Qualidade e eficiência do 

sistema de educação e formação 

para promoção do sucesso 

escolar - (EQAVET)

15/01/2020 03/05/2019 02/10/2020 20 715,00 FSE 17 607,75

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Ave Póvoa de Lanhoso

POCH-04-5267-FSE-000172
Programa Operacional do 

Capital Humano

04 - Qualidade e inovação do sistema de 

educação e formação
FUNDAÇÃO ÁTRIO DA MÚSICA

Qualidade e eficiência do 

sistema de educação e formação 

para promoção do sucesso 

escolar - (EQAVET)

23/04/2019 03/06/2019 30/11/2020 17 137,00 FSE 14 566,45

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Alto Minho Viana do Castelo

POCH-04-5267-FSE-000173
Programa Operacional do 

Capital Humano

04 - Qualidade e inovação do sistema de 

educação e formação

ASSOCIAÇÃO PARA A VALORIZAÇÃO 

AGRARIA-AVA

Qualidade e eficiência do 

sistema de educação e formação 

para promoção do sucesso 

escolar - (EQAVET)

08/05/2019 03/06/2019 30/11/2020 20 672,85 FSE 17 571,92

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Oeste Torres Vedras

POCH-04-5267-FSE-000174
Programa Operacional do 

Capital Humano

04 - Qualidade e inovação do sistema de 

educação e formação

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE 

MOGADOURO

Qualidade e eficiência do 

sistema de educação e formação 

para promoção do sucesso 

escolar - (EQAVET)

08/05/2019 02/09/2019 28/02/2021 16 600,00 FSE 14 110,00

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal
Terras de Trás-os-

Montes
Mogadouro

POCH-04-5267-FSE-000175
Programa Operacional do 

Capital Humano

04 - Qualidade e inovação do sistema de 

educação e formação

INSTITUTO DE EDUCAÇÃO E 

FORMAÇÃO DO SORRAIA, LDA

Qualidade e eficiência do 

sistema de educação e formação 

para promoção do sucesso 

escolar - (EQAVET)

14/05/2019 02/05/2019 30/06/2020 26 000,00 FSE 22 100,00

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Lezíria do Tejo Salvaterra de Magos

POCH-04-5267-FSE-000176
Programa Operacional do 

Capital Humano

04 - Qualidade e inovação do sistema de 

educação e formação

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DAMIÃO 

DE GOES, ALENQUER

Qualidade e eficiência do 

sistema de educação e formação 

para promoção do sucesso 

escolar - (EQAVET)

17/05/2019 01/04/2019 30/09/2020 16 300,00 FSE 13 855,00

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Oeste Alenquer
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POCH-04-5267-FSE-000177
Programa Operacional do 

Capital Humano

04 - Qualidade e inovação do sistema de 

educação e formação

ESCOLA SECUNDÁRIA DR.AUGUSTO 

CÉSAR DA SILVA FERREIRA, RIO MAIOR

Qualidade e eficiência do 

sistema de educação e formação 

para promoção do sucesso 

escolar - (EQAVET)

22/05/2019 01/06/2019 30/11/2020 16 572,00 FSE 14 086,20

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Lezíria do Tejo Rio Maior

POCH-04-5267-FSE-000178
Programa Operacional do 

Capital Humano

04 - Qualidade e inovação do sistema de 

educação e formação

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE 

FREAMUNDE

Qualidade e eficiência do 

sistema de educação e formação 

para promoção do sucesso 

escolar - (EQAVET)

14/05/2019 02/09/2019 28/02/2021 20 715,00 FSE 17 607,75

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Tâmega e Sousa Paços de Ferreira

POCH-04-5267-FSE-000179
Programa Operacional do 

Capital Humano

04 - Qualidade e inovação do sistema de 

educação e formação

ACADEMIA CONTEMPORÂNEA DO 

ESPECTÁCULO CRL

Qualidade e eficiência do 

sistema de educação e formação 

para promoção do sucesso 

escolar - (EQAVET)

26/04/2019 03/06/2019 15/07/2020 20 607,00 FSE 17 515,95

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal
Área Metropolitana do 

Porto
Porto

POCH-04-5267-FSE-000180
Programa Operacional do 

Capital Humano

04 - Qualidade e inovação do sistema de 

educação e formação

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE 

BENAVENTE

Qualidade e eficiência do 

sistema de educação e formação 

para promoção do sucesso 

escolar - (EQAVET)

06/05/2019 02/09/2019 31/12/2020 20 715,00 FSE 17 607,75

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Lezíria do Tejo Benavente

POCH-04-5267-FSE-000181
Programa Operacional do 

Capital Humano

04 - Qualidade e inovação do sistema de 

educação e formação

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS CARLOS 

AMARANTE, BRAGA

Qualidade e eficiência do 

sistema de educação e formação 

para promoção do sucesso 

escolar - (EQAVET)

22/05/2019 15/05/2019 14/11/2020 20 715,00 FSE 17 607,75

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Cávado Braga

POCH-04-5267-FSE-000182
Programa Operacional do 

Capital Humano

04 - Qualidade e inovação do sistema de 

educação e formação

AGRUPAMENTO ESCOLAS DE PADRE 

BENJAMIM SALGADO, VILA NOVA DE 

FAMALICÃO

Qualidade e eficiência do 

sistema de educação e formação 

para promoção do sucesso 

escolar - (EQAVET)

10/05/2019 02/09/2019 28/02/2021 26 000,00 FSE 22 100,00

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Ave Vila Nova de Famalicão

POCH-04-5267-FSE-000183
Programa Operacional do 

Capital Humano

04 - Qualidade e inovação do sistema de 

educação e formação

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS SÃO 

MARTINHO DO PORTO

Qualidade e eficiência do 

sistema de educação e formação 

para promoção do sucesso 

escolar - (EQAVET)

17/05/2019 03/09/2019 31/12/2020 14 680,00 FSE 12 478,00

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Oeste Alcobaça

POCH-04-5267-FSE-000184
Programa Operacional do 

Capital Humano

04 - Qualidade e inovação do sistema de 

educação e formação

ESCOLA SECUNDÁRIA DO PROFESSOR 

DOUTOR FLÁVIO F. PINTO RESENDE, 

CINFÃES

Qualidade e eficiência do 

sistema de educação e formação 

para promoção do sucesso 

escolar - (EQAVET)

06/05/2019 05/09/2019 31/12/2020 20 715,00 FSE 17 607,75

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Tâmega e Sousa Cinfães

POCH-04-5267-FSE-000185
Programa Operacional do 

Capital Humano

04 - Qualidade e inovação do sistema de 

educação e formação

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS ARTUR 

GONÇALVES

Qualidade e eficiência do 

sistema de educação e formação 

para promoção do sucesso 

escolar - (EQAVET)

27/05/2019 02/09/2019 28/02/2021 16 600,00 FSE 14 110,00

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Médio Tejo Torres Novas

POCH-04-5267-FSE-000186
Programa Operacional do 

Capital Humano

04 - Qualidade e inovação do sistema de 

educação e formação

ESCOLA PROFISSIONAL DE VOUZELA, 

LDA

Qualidade e eficiência do 

sistema de educação e formação 

para promoção do sucesso 

escolar - (EQAVET)

14/05/2019 15/05/2019 14/11/2020 20 714,00 FSE 17 606,90

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Viseu Dão Lafões Vouzela

POCH-04-5267-FSE-000187
Programa Operacional do 

Capital Humano

04 - Qualidade e inovação do sistema de 

educação e formação

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS FERNÃO 

DO PÓ

Qualidade e eficiência do 

sistema de educação e formação 

para promoção do sucesso 

escolar - (EQAVET)

14/05/2019 02/09/2019 28/02/2021 20 715,00 FSE 17 607,75

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Oeste Bombarral

POCH-04-5267-FSE-000188
Programa Operacional do 

Capital Humano

04 - Qualidade e inovação do sistema de 

educação e formação
ESCOLA SECUNDARIA DE PENICHE

Qualidade e eficiência do 

sistema de educação e formação 

para promoção do sucesso 

escolar - (EQAVET)

29/04/2019 02/09/2019 31/12/2020 20 715,00 FSE 17 607,75

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Oeste Peniche

POCH-04-5267-FSE-000189
Programa Operacional do 

Capital Humano

04 - Qualidade e inovação do sistema de 

educação e formação

S. E. F. O. - SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E 

FORMAÇÃO DO OESTE, LIMITADA

Qualidade e eficiência do 

sistema de educação e formação 

para promoção do sucesso 

escolar - (EQAVET)

21/11/2019 02/05/2019 01/11/2020 17 870,00 FSE 15 189,50

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Oeste Torres Vedras

POCH-04-5267-FSE-000191
Programa Operacional do 

Capital Humano

04 - Qualidade e inovação do sistema de 

educação e formação

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE 

ARGANIL

Qualidade e eficiência do 

sistema de educação e formação 

para promoção do sucesso 

escolar - (EQAVET)

26/04/2019 01/04/2019 30/09/2020 20 715,00 FSE 17 607,75

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Região de Coimbra Arganil

POCH-04-5267-FSE-000192
Programa Operacional do 

Capital Humano

04 - Qualidade e inovação do sistema de 

educação e formação

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS FIGUEIRA 

MAR

Qualidade e eficiência do 

sistema de educação e formação 

para promoção do sucesso 

escolar - (EQAVET)

14/05/2019 02/09/2019 28/02/2021 20 715,00 FSE 17 607,75

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Região de Coimbra Figueira da Foz

POCH-04-5267-FSE-000193
Programa Operacional do 

Capital Humano

04 - Qualidade e inovação do sistema de 

educação e formação

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE VALE 

DE OVIL

Qualidade e eficiência do 

sistema de educação e formação 

para promoção do sucesso 

escolar - (EQAVET)

26/04/2019 01/09/2019 28/02/2021 20 715,00 FSE 17 607,75

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Tâmega e Sousa Baião

POCH-04-5267-FSE-000194
Programa Operacional do 

Capital Humano

04 - Qualidade e inovação do sistema de 

educação e formação
AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DA MAIA

Qualidade e eficiência do 

sistema de educação e formação 

para promoção do sucesso 

escolar - (EQAVET)

26/04/2019 02/09/2019 31/12/2020 20 715,00 FSE 17 607,75

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal
Área Metropolitana do 

Porto
Maia

POCH-04-5267-FSE-000195
Programa Operacional do 

Capital Humano

04 - Qualidade e inovação do sistema de 

educação e formação

ESCOLA SECUNDÁRIA COM 3º CICLO DO 

ENSINO BÁSICO JOSÉ RÉGIO, VILA DO 

CONDE

Qualidade e eficiência do 

sistema de educação e formação 

para promoção do sucesso 

escolar - (EQAVET)

10/05/2019 09/09/2019 28/02/2021 20 715,00 FSE 17 607,75

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal
Área Metropolitana do 

Porto
Vila do Conde

POCH-04-5267-FSE-000196
Programa Operacional do 

Capital Humano

04 - Qualidade e inovação do sistema de 

educação e formação

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DO 

SARDOAL

Qualidade e eficiência do 

sistema de educação e formação 

para promoção do sucesso 

escolar - (EQAVET)

26/04/2019 01/06/2019 30/11/2020 13 280,00 FSE 11 288,00

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Médio Tejo Sardoal

POCH-04-5267-FSE-000197
Programa Operacional do 

Capital Humano

04 - Qualidade e inovação do sistema de 

educação e formação

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE 

CARVALHOS, VILA NOVA DE GAIA

Qualidade e eficiência do 

sistema de educação e formação 

para promoção do sucesso 

escolar - (EQAVET)

10/05/2019 02/09/2019 28/02/2021 20 715,00 FSE 17 607,75

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal
Área Metropolitana do 

Porto
Vila Nova de Gaia

POCH-04-5267-FSE-000198
Programa Operacional do 

Capital Humano

04 - Qualidade e inovação do sistema de 

educação e formação

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS D. 

AFONSO HENRIQUES, AVES, SANTO 

TIRSO

Qualidade e eficiência do 

sistema de educação e formação 

para promoção do sucesso 

escolar - (EQAVET)

10/05/2019 02/09/2019 28/02/2021 20 715,00 FSE 17 607,75

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal
Área Metropolitana do 

Porto
Santo Tirso

POCH-04-5267-FSE-000199
Programa Operacional do 

Capital Humano

04 - Qualidade e inovação do sistema de 

educação e formação
AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DA GUIA

Qualidade e eficiência do 

sistema de educação e formação 

para promoção do sucesso 

escolar - (EQAVET)

27/05/2019 02/09/2019 28/02/2021 16 600,00 FSE 14 110,00

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Região de Leiria Leiria

POCH-04-5267-FSE-000200
Programa Operacional do 

Capital Humano

04 - Qualidade e inovação do sistema de 

educação e formação

AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS 

DE LORDELO

Qualidade e eficiência do 

sistema de educação e formação 

para promoção do sucesso 

escolar - (EQAVET)

14/05/2019 02/09/2019 28/02/2021 16 600,00 FSE 14 110,00

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal
Área Metropolitana do 

Porto
Paredes

POCH-04-5267-FSE-000201
Programa Operacional do 

Capital Humano

04 - Qualidade e inovação do sistema de 

educação e formação

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS JOSEFA 

DE ÓBIDOS

Qualidade e eficiência do 

sistema de educação e formação 

para promoção do sucesso 

escolar - (EQAVET)

17/05/2019 02/09/2019 28/02/2021 16 600,00 FSE 14 110,00

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Oeste Óbidos
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POCH-04-5267-FSE-000202
Programa Operacional do 

Capital Humano

04 - Qualidade e inovação do sistema de 

educação e formação

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE SEVER 

DO VOUGA

Qualidade e eficiência do 

sistema de educação e formação 

para promoção do sucesso 

escolar - (EQAVET)

11/06/2019 01/04/2019 30/09/2020 14 680,00 FSE 12 478,00

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Região de Aveiro Sever do Vouga

POCH-04-5267-FSE-000203
Programa Operacional do 

Capital Humano

04 - Qualidade e inovação do sistema de 

educação e formação

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE 

SOUSEL

Qualidade e eficiência do 

sistema de educação e formação 

para promoção do sucesso 

escolar - (EQAVET)

26/04/2019 01/06/2019 30/11/2020 13 280,00 FSE 11 288,00

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Alto Alentejo Sousel

POCH-04-5267-FSE-000204
Programa Operacional do 

Capital Humano

04 - Qualidade e inovação do sistema de 

educação e formação

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE 

FORNOS DE ALGODRES

Qualidade e eficiência do 

sistema de educação e formação 

para promoção do sucesso 

escolar - (EQAVET)

08/05/2019 06/09/2019 31/12/2020 12 250,00 FSE 10 412,50

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Beiras e Serra da Estrela Fornos de Algodres

POCH-04-5267-FSE-000205
Programa Operacional do 

Capital Humano

04 - Qualidade e inovação do sistema de 

educação e formação

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE NUNO 

DE SANTA MARIA

Qualidade e eficiência do 

sistema de educação e formação 

para promoção do sucesso 

escolar - (EQAVET)

26/04/2019 01/06/2019 30/11/2020 13 280,00 FSE 11 288,00

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Médio Tejo Tomar

POCH-04-5267-FSE-000206
Programa Operacional do 

Capital Humano

04 - Qualidade e inovação do sistema de 

educação e formação

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE 

ALFENA

Qualidade e eficiência do 

sistema de educação e formação 

para promoção do sucesso 

escolar - (EQAVET)

02/05/2019 02/09/2019 28/02/2021 16 600,00 FSE 14 110,00

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal
Área Metropolitana do 

Porto
Valongo

POCH-04-5267-FSE-000207
Programa Operacional do 

Capital Humano

04 - Qualidade e inovação do sistema de 

educação e formação

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE 

VALPAÇOS

Qualidade e eficiência do 

sistema de educação e formação 

para promoção do sucesso 

escolar - (EQAVET)

27/05/2019 02/09/2019 28/02/2021 16 600,00 FSE 14 110,00

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Alto Tâmega Valpaços

POCH-04-5267-FSE-000208
Programa Operacional do 

Capital Humano

04 - Qualidade e inovação do sistema de 

educação e formação

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DA 

AZAMBUJA

Qualidade e eficiência do 

sistema de educação e formação 

para promoção do sucesso 

escolar - (EQAVET)

26/04/2019 02/09/2019 31/12/2020 20 715,00 FSE 17 607,75

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Lezíria do Tejo Azambuja

POCH-04-5267-FSE-000209
Programa Operacional do 

Capital Humano

04 - Qualidade e inovação do sistema de 

educação e formação

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE 

MANGUALDE

Qualidade e eficiência do 

sistema de educação e formação 

para promoção do sucesso 

escolar - (EQAVET)

08/05/2019 01/06/2019 30/11/2020 16 572,00 FSE 14 086,20

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Viseu Dão Lafões Mangualde

POCH-04-5267-FSE-000210
Programa Operacional do 

Capital Humano

04 - Qualidade e inovação do sistema de 

educação e formação

ESCOLA PROFISSIONAL DE 

ARQUEOLOGIA

Qualidade e eficiência do 

sistema de educação e formação 

para promoção do sucesso 

escolar - (EQAVET)

22/05/2019 02/09/2019 28/02/2021 16 600,00 FSE 14 110,00

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Tâmega e Sousa Marco de Canaveses

POCH-04-5267-FSE-000211
Programa Operacional do 

Capital Humano

04 - Qualidade e inovação do sistema de 

educação e formação

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DO 

BONFIM

Qualidade e eficiência do 

sistema de educação e formação 

para promoção do sucesso 

escolar - (EQAVET)

02/05/2019 02/09/2019 31/12/2020 16 600,00 FSE 14 110,00

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Alto Alentejo Portalegre

POCH-04-5267-FSE-000213
Programa Operacional do 

Capital Humano

04 - Qualidade e inovação do sistema de 

educação e formação

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS 

TEMPLÁRIOS

Qualidade e eficiência do 

sistema de educação e formação 

para promoção do sucesso 

escolar - (EQAVET)

04/06/2019 01/06/2019 30/11/2020 16 572,00 FSE 14 086,20

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Médio Tejo Tomar

POCH-04-5267-FSE-000215
Programa Operacional do 

Capital Humano

04 - Qualidade e inovação do sistema de 

educação e formação

COOPETAPE - COOPERATIVA DE ENSINO 

CRL

Qualidade e eficiência do 

sistema de educação e formação 

para promoção do sucesso 

escolar - (EQAVET)

30/12/2019 10/05/2019 01/11/2020 23 170,00 FSE 19 694,50

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Alto Minho Caminha

POCH-04-5267-FSE-000216
Programa Operacional do 

Capital Humano

04 - Qualidade e inovação do sistema de 

educação e formação

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE CANAS 

DE SENHORIM

Qualidade e eficiência do 

sistema de educação e formação 

para promoção do sucesso 

escolar - (EQAVET)

14/05/2019 01/06/2019 30/11/2020 13 280,00 FSE 11 288,00

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Viseu Dão Lafões Nelas

POCH-04-5267-FSE-000217
Programa Operacional do 

Capital Humano

04 - Qualidade e inovação do sistema de 

educação e formação

ESCOLA SECUNDÁRIA DE PAÇOS DE 

FERREIRA

Qualidade e eficiência do 

sistema de educação e formação 

para promoção do sucesso 

escolar - (EQAVET)

02/05/2019 02/09/2019 28/02/2021 20 715,00 FSE 17 607,75

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Tâmega e Sousa Paços de Ferreira

POCH-04-5267-FSE-000218
Programa Operacional do 

Capital Humano

04 - Qualidade e inovação do sistema de 

educação e formação

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS Nº 1 DE 

ABRANTES

Qualidade e eficiência do 

sistema de educação e formação 

para promoção do sucesso 

escolar - (EQAVET)

08/05/2019 02/09/2019 28/02/2021 20 715,00 FSE 17 607,75

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Médio Tejo Abrantes

POCH-04-5267-FSE-000219
Programa Operacional do 

Capital Humano

04 - Qualidade e inovação do sistema de 

educação e formação

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS 

FRANCISCO DE HOLANDA

Qualidade e eficiência do 

sistema de educação e formação 

para promoção do sucesso 

escolar - (EQAVET)

02/05/2019 02/09/2019 31/12/2020 20 715,00 FSE 17 607,75

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Ave Guimarães

POCH-04-5267-FSE-000220
Programa Operacional do 

Capital Humano

04 - Qualidade e inovação do sistema de 

educação e formação

ESCOLA SECUNDÁRIA DR. JOAQUIM DE 

CARVALHO, FIGUEIRA DA FOZ

Qualidade e eficiência do 

sistema de educação e formação 

para promoção do sucesso 

escolar - (EQAVET)

26/04/2019 01/09/2019 28/02/2021 16 600,00 FSE 14 110,00

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Região de Coimbra Figueira da Foz

POCH-04-5267-FSE-000221
Programa Operacional do 

Capital Humano

04 - Qualidade e inovação do sistema de 

educação e formação

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE PORTO 

DE MÓS

Qualidade e eficiência do 

sistema de educação e formação 

para promoção do sucesso 

escolar - (EQAVET)

17/05/2019 02/09/2019 28/02/2021 20 715,00 FSE 17 607,75

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Região de Leiria Porto de Mós

POCH-04-5267-FSE-000222
Programa Operacional do 

Capital Humano

04 - Qualidade e inovação do sistema de 

educação e formação

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS 

HENRIQUES NOGUEIRA

Qualidade e eficiência do 

sistema de educação e formação 

para promoção do sucesso 

escolar - (EQAVET)

11/06/2019 02/09/2019 28/02/2021 26 000,00 FSE 22 100,00

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Oeste Torres Vedras

POCH-04-5267-FSE-000223
Programa Operacional do 

Capital Humano

04 - Qualidade e inovação do sistema de 

educação e formação

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE VILA 

NOVA DE PAIVA

Qualidade e eficiência do 

sistema de educação e formação 

para promoção do sucesso 

escolar - (EQAVET)

14/05/2019 01/06/2019 30/11/2020 13 280,00 FSE 11 288,00

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Viseu Dão Lafões Vila Nova de Paiva

POCH-04-5267-FSE-000224
Programa Operacional do 

Capital Humano

04 - Qualidade e inovação do sistema de 

educação e formação

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS VERDE 

HORIZONTE

Qualidade e eficiência do 

sistema de educação e formação 

para promoção do sucesso 

escolar - (EQAVET)

08/05/2019 02/09/2019 31/12/2020 20 715,00 FSE 17 607,75

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Médio Tejo Mação

POCH-04-5267-FSE-000225
Programa Operacional do 

Capital Humano

04 - Qualidade e inovação do sistema de 

educação e formação

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DANIEL 

FARIA, BALTAR, PAREDES

Qualidade e eficiência do 

sistema de educação e formação 

para promoção do sucesso 

escolar - (EQAVET)

06/05/2019 02/09/2019 31/12/2020 16 600,00 FSE 14 110,00

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal
Área Metropolitana do 

Porto
Paredes

POCH-04-5267-FSE-000226
Programa Operacional do 

Capital Humano

04 - Qualidade e inovação do sistema de 

educação e formação

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DOUTOR 

JÚLIO MARTINS

Qualidade e eficiência do 

sistema de educação e formação 

para promoção do sucesso 

escolar - (EQAVET)

08/05/2019 02/09/2019 28/02/2021 20 715,00 FSE 17 607,75

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Alto Tâmega Chaves

POCH-04-5267-FSE-000227
Programa Operacional do 

Capital Humano

04 - Qualidade e inovação do sistema de 

educação e formação

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE 

GOLEGÃ AZINHAGA E POMBALINHO

Qualidade e eficiência do 

sistema de educação e formação 

para promoção do sucesso 

escolar - (EQAVET)

22/05/2019 02/09/2019 28/02/2021 16 600,00 FSE 14 110,00

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Lezíria do Tejo Golegã
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POCH-04-5267-FSE-000228
Programa Operacional do 

Capital Humano

04 - Qualidade e inovação do sistema de 

educação e formação

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DA 

CHAMUSCA

Qualidade e eficiência do 

sistema de educação e formação 

para promoção do sucesso 

escolar - (EQAVET)

17/05/2019 02/09/2019 31/12/2020 16 600,00 FSE 14 110,00

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Lezíria do Tejo Chamusca

POCH-04-5267-FSE-000229
Programa Operacional do 

Capital Humano

04 - Qualidade e inovação do sistema de 

educação e formação

EFTA - ESCOLA DE FORMAÇÃO 

PROFISSIONAL EM TURISMO DE 

AVEIRO, LDA

Qualidade e eficiência do 

sistema de educação e formação 

para promoção do sucesso 

escolar - (EQAVET)

06/05/2019 07/03/2019 04/09/2020 20 715,00 FSE 17 607,75

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Região de Aveiro Aveiro

POCH-04-5267-FSE-000230
Programa Operacional do 

Capital Humano

04 - Qualidade e inovação do sistema de 

educação e formação

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE 

PENALVA DO CASTELO

Qualidade e eficiência do 

sistema de educação e formação 

para promoção do sucesso 

escolar - (EQAVET)

14/05/2019 03/06/2019 30/11/2020 13 280,00 FSE 11 288,00

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Viseu Dão Lafões Penalva do Castelo

POCH-04-5267-FSE-000231
Programa Operacional do 

Capital Humano

04 - Qualidade e inovação do sistema de 

educação e formação

ESCOLA SECUNDÁRIA COM 3º CICLO DO 

ENSINO BÁSICO MARTINS SARMENTO, 

GUIMARÃES

Qualidade e eficiência do 

sistema de educação e formação 

para promoção do sucesso 

escolar - (EQAVET)

04/06/2019 02/09/2019 28/02/2021 20 715,00 FSE 17 607,75

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Ave Guimarães

POCH-04-5267-FSE-000232
Programa Operacional do 

Capital Humano

04 - Qualidade e inovação do sistema de 

educação e formação

AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS 

DE OLIVEIRA JÚNIOR

Qualidade e eficiência do 

sistema de educação e formação 

para promoção do sucesso 

escolar - (EQAVET)

30/05/2019 01/07/2019 31/12/2020 20 657,00 FSE 17 558,45

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal
Área Metropolitana do 

Porto
São João da Madeira

POCH-04-5267-FSE-000233
Programa Operacional do 

Capital Humano

04 - Qualidade e inovação do sistema de 

educação e formação

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DO 

CADAVAL

Qualidade e eficiência do 

sistema de educação e formação 

para promoção do sucesso 

escolar - (EQAVET)

26/04/2019 02/09/2019 31/12/2020 16 600,00 FSE 14 110,00

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Oeste Cadaval

POCH-04-5267-FSE-000234
Programa Operacional do 

Capital Humano

04 - Qualidade e inovação do sistema de 

educação e formação

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE 

POMBAL

Qualidade e eficiência do 

sistema de educação e formação 

para promoção do sucesso 

escolar - (EQAVET)

10/05/2019 01/04/2019 30/09/2020 20 715,00 FSE 17 607,75

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Região de Leiria Pombal

POCH-04-5267-FSE-000235
Programa Operacional do 

Capital Humano

04 - Qualidade e inovação do sistema de 

educação e formação

FUNDAÇÃO COMENDADOR ALMEIDA 

ROQUE

Qualidade e eficiência do 

sistema de educação e formação 

para promoção do sucesso 

escolar - (EQAVET)

22/05/2019 02/05/2019 01/11/2020 20 715,00 FSE 17 607,75

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Região de Aveiro Oliveira do Bairro

POCH-04-5267-FSE-000236
Programa Operacional do 

Capital Humano

04 - Qualidade e inovação do sistema de 

educação e formação

ETEPA - ESCOLA TECNOLÓGICA E 

PROFISSIONAL ALBICASTRENSE, 

SOCIEDADE UNIPESSOAL LDA

Qualidade e eficiência do 

sistema de educação e formação 

para promoção do sucesso 

escolar - (EQAVET)

26/12/2019 15/05/2019 14/11/2020 20 700,00 FSE 17 595,00

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Beira Baixa Castelo Branco

POCH-04-5267-FSE-000237
Programa Operacional do 

Capital Humano

04 - Qualidade e inovação do sistema de 

educação e formação

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DO CERCO 

DO PORTO, PORTO

Qualidade e eficiência do 

sistema de educação e formação 

para promoção do sucesso 

escolar - (EQAVET)

17/05/2019 02/09/2019 31/12/2020 16 600,00 FSE 14 110,00

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal
Área Metropolitana do 

Porto
Porto

POCH-04-5267-FSE-000238
Programa Operacional do 

Capital Humano

04 - Qualidade e inovação do sistema de 

educação e formação

COOPERATIVA DE ENSINO DE VILA 

NOVA FAMALICÃO, C.R.L.

Qualidade e eficiência do 

sistema de educação e formação 

para promoção do sucesso 

escolar - (EQAVET)

08/05/2019 02/05/2019 01/08/2020 17 870,00 FSE 15 189,50

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Ave Vila Nova de Famalicão

POCH-04-5267-FSE-000239
Programa Operacional do 

Capital Humano

04 - Qualidade e inovação do sistema de 

educação e formação

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE 

MONTEMOR-O-VELHO

Qualidade e eficiência do 

sistema de educação e formação 

para promoção do sucesso 

escolar - (EQAVET)

17/05/2019 03/06/2019 30/11/2020 13 280,00 FSE 11 288,00

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Região de Coimbra Montemor-o-Velho

POCH-04-5267-FSE-000240
Programa Operacional do 

Capital Humano

04 - Qualidade e inovação do sistema de 

educação e formação
AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE VILELA

Qualidade e eficiência do 

sistema de educação e formação 

para promoção do sucesso 

escolar - (EQAVET)

10/05/2019 02/09/2019 31/12/2020 20 715,00 FSE 17 607,75

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal
Área Metropolitana do 

Porto
Paredes

POCH-04-5267-FSE-000241
Programa Operacional do 

Capital Humano

04 - Qualidade e inovação do sistema de 

educação e formação

CENTRO DE CARIDADE NOSSA 

SENHORA DO PERPETUO SOCORRO

Qualidade e eficiência do 

sistema de educação e formação 

para promoção do sucesso 

escolar - (EQAVET)

08/05/2019 02/05/2019 30/10/2020 20 715,00 FSE 17 607,75

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal
Área Metropolitana do 

Porto
Porto

POCH-04-5267-FSE-000242
Programa Operacional do 

Capital Humano

04 - Qualidade e inovação do sistema de 

educação e formação

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE VILA 

NOVA DA BARQUINHA

Qualidade e eficiência do 

sistema de educação e formação 

para promoção do sucesso 

escolar - (EQAVET)

26/06/2019 01/06/2019 30/11/2020 13 280,00 FSE 11 288,00

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Médio Tejo Vila Nova da Barquinha

POCH-04-5267-FSE-000243
Programa Operacional do 

Capital Humano

04 - Qualidade e inovação do sistema de 

educação e formação
ESCOLA SECUNDARIA JOSE FALCÃO

Qualidade e eficiência do 

sistema de educação e formação 

para promoção do sucesso 

escolar - (EQAVET)

30/05/2019 02/09/2019 28/02/2021 16 600,00 FSE 14 110,00

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Região de Coimbra Coimbra

POCH-04-5267-FSE-000244
Programa Operacional do 

Capital Humano

04 - Qualidade e inovação do sistema de 

educação e formação

ESCOLA SECUNDARIA DE EÇA DE 

QUEIROS POVOA DE VARZIM

Qualidade e eficiência do 

sistema de educação e formação 

para promoção do sucesso 

escolar - (EQAVET)

10/05/2019 03/09/2019 28/02/2021 16 600,00 FSE 14 110,00

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal
Área Metropolitana do 

Porto
Póvoa de Varzim

POCH-04-5267-FSE-000245
Programa Operacional do 

Capital Humano

04 - Qualidade e inovação do sistema de 

educação e formação

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS 

HENRIQUE SOMMER, MACEIRA, LEIIA

Qualidade e eficiência do 

sistema de educação e formação 

para promoção do sucesso 

escolar - (EQAVET)

11/06/2019 02/09/2019 28/02/2021 16 600,00 FSE 14 110,00

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Região de Leiria Leiria

POCH-04-5267-FSE-000246
Programa Operacional do 

Capital Humano

04 - Qualidade e inovação do sistema de 

educação e formação

ESCOLA SECUNDARIA DE FRANCISCO 

RODRIGUES LOBO

Qualidade e eficiência do 

sistema de educação e formação 

para promoção do sucesso 

escolar - (EQAVET)

14/05/2019 02/09/2019 28/02/2021 20 715,00 FSE 17 607,75

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Região de Leiria Leiria

POCH-04-5267-FSE-000247
Programa Operacional do 

Capital Humano

04 - Qualidade e inovação do sistema de 

educação e formação

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS RAUL 

PROENÇA

Qualidade e eficiência do 

sistema de educação e formação 

para promoção do sucesso 

escolar - (EQAVET)

08/05/2019 02/09/2019 31/12/2020 16 600,00 FSE 14 110,00

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Oeste Caldas da Rainha

POCH-04-5267-FSE-000248
Programa Operacional do 

Capital Humano

04 - Qualidade e inovação do sistema de 

educação e formação

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE 

MIRANDA DO CORVO

Qualidade e eficiência do 

sistema de educação e formação 

para promoção do sucesso 

escolar - (EQAVET)

10/05/2019 01/06/2019 30/11/2020 16 572,00 FSE 14 086,20

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Região de Coimbra Miranda do Corvo

POCH-04-5267-FSE-000249
Programa Operacional do 

Capital Humano

04 - Qualidade e inovação do sistema de 

educação e formação

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS Nº 1 DE 

SANTIAGO DO CACÉM

Qualidade e eficiência do 

sistema de educação e formação 

para promoção do sucesso 

escolar - (EQAVET)

11/06/2019 01/06/2019 30/11/2020 13 280,00 FSE 11 288,00

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Alentejo Litoral Santiago do Cacém

POCH-04-5267-FSE-000250
Programa Operacional do 

Capital Humano

04 - Qualidade e inovação do sistema de 

educação e formação

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS RAFAEL 

BORDALO PINHEIRO

Qualidade e eficiência do 

sistema de educação e formação 

para promoção do sucesso 

escolar - (EQAVET)

14/05/2019 02/09/2019 28/02/2021 26 000,00 FSE 22 100,00

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Oeste Caldas da Rainha

POCH-04-5267-FSE-000252
Programa Operacional do 

Capital Humano

04 - Qualidade e inovação do sistema de 

educação e formação

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE 

TABUAÇO

Qualidade e eficiência do 

sistema de educação e formação 

para promoção do sucesso 

escolar - (EQAVET)

29/04/2019 01/06/2019 30/11/2020 13 280,00 FSE 11 288,00

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Douro Tabuaço
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POCH-04-5267-FSE-000253
Programa Operacional do 

Capital Humano

04 - Qualidade e inovação do sistema de 

educação e formação

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE 

ESTARREJA

Qualidade e eficiência do 

sistema de educação e formação 

para promoção do sucesso 

escolar - (EQAVET)

17/05/2019 03/06/2019 15/10/2020 20 607,00 FSE 17 515,95

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Região de Aveiro Estarreja

POCH-04-5267-FSE-000254
Programa Operacional do 

Capital Humano

04 - Qualidade e inovação do sistema de 

educação e formação

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS CIDADE 

DO ENTRONCAMENTO

Qualidade e eficiência do 

sistema de educação e formação 

para promoção do sucesso 

escolar - (EQAVET)

11/07/2019 02/09/2019 28/02/2021 20 715,00 FSE 17 607,75

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Médio Tejo Entroncamento

POCH-04-5267-FSE-000255
Programa Operacional do 

Capital Humano

04 - Qualidade e inovação do sistema de 

educação e formação

ESCOLA SECUNDÁRIA COM 3º CICLO DO 

ENSINO BÁSICO DE CAMILO CASTELO 

BRANCO, VILA REAL

Qualidade e eficiência do 

sistema de educação e formação 

para promoção do sucesso 

escolar - (EQAVET)

10/05/2019 02/05/2019 31/10/2020 16 600,00 FSE 14 110,00

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Douro Vila Real

POCH-04-5267-FSE-000256
Programa Operacional do 

Capital Humano

04 - Qualidade e inovação do sistema de 

educação e formação

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS 

DOMINGOS SEQUEIRA, LEIRIA

Qualidade e eficiência do 

sistema de educação e formação 

para promoção do sucesso 

escolar - (EQAVET)

06/05/2019 01/04/2019 30/09/2020 20 715,00 FSE 17 607,75

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Região de Leiria Leiria

POCH-04-5267-FSE-000257
Programa Operacional do 

Capital Humano

04 - Qualidade e inovação do sistema de 

educação e formação

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DA LIXA, 

FELGUEIRAS

Qualidade e eficiência do 

sistema de educação e formação 

para promoção do sucesso 

escolar - (EQAVET)

17/05/2019 01/05/2019 31/10/2020 20 715,00 FSE 17 607,75

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Tâmega e Sousa Felgueiras

POCH-04-5267-FSE-000258
Programa Operacional do 

Capital Humano

04 - Qualidade e inovação do sistema de 

educação e formação
ASSOCIAÇÃO RAUL DÓRIA

Qualidade e eficiência do 

sistema de educação e formação 

para promoção do sucesso 

escolar - (EQAVET)

10/05/2019 02/05/2019 01/11/2020 20 715,00 FSE 17 607,75

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal
Área Metropolitana do 

Porto
Porto

POCH-04-5267-FSE-000259
Programa Operacional do 

Capital Humano

04 - Qualidade e inovação do sistema de 

educação e formação

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS Nº 3 DE 

ELVAS

Qualidade e eficiência do 

sistema de educação e formação 

para promoção do sucesso 

escolar - (EQAVET)

26/04/2019 01/04/2019 30/09/2020 20 715,00 FSE 17 607,75

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Alto Alentejo Elvas

POCH-04-5267-FSE-000260
Programa Operacional do 

Capital Humano

04 - Qualidade e inovação do sistema de 

educação e formação
ASSOCIAÇÃO AGOSTINHO ROSETA

Qualidade e eficiência do 

sistema de educação e formação 

para promoção do sucesso 

escolar - (EQAVET)

14/05/2019 07/03/2019 06/09/2020 25 873,10 FSE 21 992,14

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Beira Baixa Castelo Branco

POCH-04-5267-FSE-000261
Programa Operacional do 

Capital Humano

04 - Qualidade e inovação do sistema de 

educação e formação

ESCOLA SECUNDARIA DE S.PEDRO-VILA 

REAL

Qualidade e eficiência do 

sistema de educação e formação 

para promoção do sucesso 

escolar - (EQAVET)

10/05/2019 02/05/2019 31/10/2020 16 600,00 FSE 14 110,00

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Douro Vila Real

POCH-04-5267-FSE-000262
Programa Operacional do 

Capital Humano

04 - Qualidade e inovação do sistema de 

educação e formação

CENTRO DIOCESANO DE PROMOÇÃO 

SOCIAL

Qualidade e eficiência do 

sistema de educação e formação 

para promoção do sucesso 

escolar - (EQAVET)

08/05/2019 02/05/2019 01/09/2020 16 600,00 FSE 14 110,00

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Douro Lamego

POCH-04-5267-FSE-000263
Programa Operacional do 

Capital Humano

04 - Qualidade e inovação do sistema de 

educação e formação

AGRUPAMENTO DE VILA POUCA DE 

AGUIAR - ZONA SUL

Qualidade e eficiência do 

sistema de educação e formação 

para promoção do sucesso 

escolar - (EQAVET)

26/04/2019 01/05/2019 31/10/2020 16 600,00 FSE 14 110,00

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Alto Tâmega Vila Pouca de Aguiar

POCH-04-5267-FSE-000264
Programa Operacional do 

Capital Humano

04 - Qualidade e inovação do sistema de 

educação e formação

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DA 

SENHORA DA HORA, MATOSINHOS

Qualidade e eficiência do 

sistema de educação e formação 

para promoção do sucesso 

escolar - (EQAVET)

14/05/2019 02/09/2019 28/02/2021 16 600,00 FSE 14 110,00

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal
Área Metropolitana do 

Porto
Matosinhos

POCH-04-5267-FSE-000265
Programa Operacional do 

Capital Humano

04 - Qualidade e inovação do sistema de 

educação e formação

CONSERVATORIO DE MUSICA DE 

COIMBRA

Qualidade e eficiência do 

sistema de educação e formação 

para promoção do sucesso 

escolar - (EQAVET)

26/06/2019 02/09/2019 28/02/2021 16 600,00 FSE 14 110,00

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Região de Coimbra Coimbra

POCH-04-5267-FSE-000266
Programa Operacional do 

Capital Humano

04 - Qualidade e inovação do sistema de 

educação e formação

ESCOLA SECUNDARIA DE CAMPOS 

MELO

Qualidade e eficiência do 

sistema de educação e formação 

para promoção do sucesso 

escolar - (EQAVET)

08/05/2019 01/05/2019 31/10/2020 20 705,00 FSE 17 599,25

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Beiras e Serra da Estrela Covilhã

POCH-04-5267-FSE-000267
Programa Operacional do 

Capital Humano

04 - Qualidade e inovação do sistema de 

educação e formação

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS RIBEIRO 

SANCHES

Qualidade e eficiência do 

sistema de educação e formação 

para promoção do sucesso 

escolar - (EQAVET)

10/05/2019 03/06/2019 30/11/2020 13 280,00 FSE 11 288,00

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Beira Baixa Penamacor

POCH-04-5267-FSE-000268
Programa Operacional do 

Capital Humano

04 - Qualidade e inovação do sistema de 

educação e formação

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS MADEIRA 

TORRES

Qualidade e eficiência do 

sistema de educação e formação 

para promoção do sucesso 

escolar - (EQAVET)

26/04/2019 01/06/2019 30/11/2020 16 572,00 FSE 14 086,20

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Oeste Torres Vedras

POCH-04-5267-FSE-000269
Programa Operacional do 

Capital Humano

04 - Qualidade e inovação do sistema de 

educação e formação

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE 

ERMESINDE, VALONGO

Qualidade e eficiência do 

sistema de educação e formação 

para promoção do sucesso 

escolar - (EQAVET)

08/05/2019 02/09/2019 31/12/2020 20 715,00 FSE 17 607,75

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal
Área Metropolitana do 

Porto
Valongo

POCH-04-5267-FSE-000270
Programa Operacional do 

Capital Humano

04 - Qualidade e inovação do sistema de 

educação e formação

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE 

CASTRO DAIRE

Qualidade e eficiência do 

sistema de educação e formação 

para promoção do sucesso 

escolar - (EQAVET)

08/05/2019 02/05/2019 31/10/2020 16 600,00 FSE 14 110,00

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Viseu Dão Lafões Castro Daire

POCH-04-5267-FSE-000271
Programa Operacional do 

Capital Humano

04 - Qualidade e inovação do sistema de 

educação e formação

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DA 

LOURINHÃ

Qualidade e eficiência do 

sistema de educação e formação 

para promoção do sucesso 

escolar - (EQAVET)

17/05/2019 02/09/2019 28/02/2021 20 715,00 FSE 17 607,75

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Oeste Lourinhã

POCH-04-5267-FSE-000272
Programa Operacional do 

Capital Humano

04 - Qualidade e inovação do sistema de 

educação e formação

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS INFANTE 

D. HENRIQUE, PORTO

Qualidade e eficiência do 

sistema de educação e formação 

para promoção do sucesso 

escolar - (EQAVET)

08/05/2019 01/06/2019 30/11/2020 16 572,00 FSE 14 086,20

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal
Área Metropolitana do 

Porto
Porto

POCH-04-5267-FSE-000273
Programa Operacional do 

Capital Humano

04 - Qualidade e inovação do sistema de 

educação e formação

EPRIN - ESCOLA PROFISSIONAL RAIANA, 

UNIPESSOAL LDA

Qualidade e eficiência do 

sistema de educação e formação 

para promoção do sucesso 

escolar - (EQAVET)

03/02/2020 15/05/2019 14/11/2020 16 599,00 FSE 14 109,15

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Beira Baixa Idanha-a-Nova

POCH-04-5267-FSE-000274
Programa Operacional do 

Capital Humano

04 - Qualidade e inovação do sistema de 

educação e formação

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS FERNÃO 

MAGALHÃES, CHAVES

Qualidade e eficiência do 

sistema de educação e formação 

para promoção do sucesso 

escolar - (EQAVET)

26/04/2019 01/05/2019 31/10/2020 16 600,00 FSE 14 110,00

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Alto Tâmega Chaves

POCH-04-5267-FSE-000275
Programa Operacional do 

Capital Humano

04 - Qualidade e inovação do sistema de 

educação e formação
AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE SÁTÃO

Qualidade e eficiência do 

sistema de educação e formação 

para promoção do sucesso 

escolar - (EQAVET)

22/05/2019 03/06/2019 30/11/2020 16 572,00 FSE 14 086,20

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Viseu Dão Lafões Sátão

POCH-04-5267-FSE-000276
Programa Operacional do 

Capital Humano

04 - Qualidade e inovação do sistema de 

educação e formação
ACADEMIA DE MUSICA DE ESPINHO

Qualidade e eficiência do 

sistema de educação e formação 

para promoção do sucesso 

escolar - (EQAVET)

14/05/2019 01/06/2019 30/11/2020 16 572,00 FSE 14 086,20

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal
Área Metropolitana do 

Porto
Espinho
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POCH-04-5267-FSE-000277
Programa Operacional do 

Capital Humano

04 - Qualidade e inovação do sistema de 

educação e formação
AGRUPAMENTO VERTICAL DE MURÇA

Qualidade e eficiência do 

sistema de educação e formação 

para promoção do sucesso 

escolar - (EQAVET)

10/05/2019 02/05/2019 31/10/2020 16 600,00 FSE 14 110,00

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Douro Murça

POCH-04-5267-FSE-000278
Programa Operacional do 

Capital Humano

04 - Qualidade e inovação do sistema de 

educação e formação

ESCOLA SECUNDÁRIA JOÃO 

GONÇALVES ZARCO, MATOSINHOS

Qualidade e eficiência do 

sistema de educação e formação 

para promoção do sucesso 

escolar - (EQAVET)

27/05/2019 10/10/2019 31/12/2020 17 870,00 FSE 15 189,50

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal
Área Metropolitana do 

Porto
Matosinhos

POCH-04-5267-FSE-000279
Programa Operacional do 

Capital Humano

04 - Qualidade e inovação do sistema de 

educação e formação

EPROMAT - ESCOLA PROFISSIONAL DE 

MATOSINHOS LDA

Qualidade e eficiência do 

sistema de educação e formação 

para promoção do sucesso 

escolar - (EQAVET)

08/05/2019 02/05/2019 02/08/2020 17 150,00 FSE 14 577,50

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal
Área Metropolitana do 

Porto
Matosinhos

POCH-04-5267-FSE-000280
Programa Operacional do 

Capital Humano

04 - Qualidade e inovação do sistema de 

educação e formação

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS MIGUEL 

TORGA, SABROSA

Qualidade e eficiência do 

sistema de educação e formação 

para promoção do sucesso 

escolar - (EQAVET)

10/05/2019 02/05/2019 31/10/2020 16 600,00 FSE 14 110,00

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Douro Sabrosa

POCH-04-5267-FSE-000281
Programa Operacional do 

Capital Humano

04 - Qualidade e inovação do sistema de 

educação e formação

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS CAMPO 

ABERTO, BEIRIZ

Qualidade e eficiência do 

sistema de educação e formação 

para promoção do sucesso 

escolar - (EQAVET)

14/05/2019 02/09/2019 30/10/2020 16 600,00 FSE 14 110,00

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal
Área Metropolitana do 

Porto
Póvoa de Varzim

POCH-04-5267-FSE-000282
Programa Operacional do 

Capital Humano

04 - Qualidade e inovação do sistema de 

educação e formação

ASDOURO - ASSOCIAÇÃO DE 

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO E 

FORMAÇÃO PROFISSIONAL DO ALTO 

DOURO

Qualidade e eficiência do 

sistema de educação e formação 

para promoção do sucesso 

escolar - (EQAVET)

27/05/2019 02/05/2019 01/11/2020 20 715,00 FSE 17 607,75

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Douro São João da Pesqueira

POCH-04-5267-FSE-000283
Programa Operacional do 

Capital Humano

04 - Qualidade e inovação do sistema de 

educação e formação

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS SÁ DA 

BANDEIRA

Qualidade e eficiência do 

sistema de educação e formação 

para promoção do sucesso 

escolar - (EQAVET)

10/05/2019 03/06/2019 30/11/2020 16 572,00 FSE 14 086,20

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Lezíria do Tejo Santarém

POCH-04-5267-FSE-000284
Programa Operacional do 

Capital Humano

04 - Qualidade e inovação do sistema de 

educação e formação

ENSIGUARDA - ESCOLA PROFISSIONAL 

LDA

Qualidade e eficiência do 

sistema de educação e formação 

para promoção do sucesso 

escolar - (EQAVET)

10/05/2019 02/05/2019 31/10/2020 20 715,00 FSE 17 607,75

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Beiras e Serra da Estrela Guarda

POCH-04-5267-FSE-000286
Programa Operacional do 

Capital Humano

04 - Qualidade e inovação do sistema de 

educação e formação

ESCOLA PROFISSIONAL DO VALE DO 

TEJO S.A.

Qualidade e eficiência do 

sistema de educação e formação 

para promoção do sucesso 

escolar - (EQAVET)

29/04/2019 02/05/2019 31/10/2020 26 000,00 FSE 22 100,00

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Lezíria do Tejo Santarém

POCH-04-5267-FSE-000287
Programa Operacional do 

Capital Humano

04 - Qualidade e inovação do sistema de 

educação e formação

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS D. 

SANCHO II, ALIJÓ

Qualidade e eficiência do 

sistema de educação e formação 

para promoção do sucesso 

escolar - (EQAVET)

23/04/2019 01/05/2019 31/10/2020 16 600,00 FSE 14 110,00

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Douro Alijó

POCH-04-5267-FSE-000288
Programa Operacional do 

Capital Humano

04 - Qualidade e inovação do sistema de 

educação e formação

E. P. C. - ESCOLA PROFISSIONAL DE 

CORUCHE LDA

Qualidade e eficiência do 

sistema de educação e formação 

para promoção do sucesso 

escolar - (EQAVET)

06/05/2019 15/05/2019 31/10/2020 20 715,00 FSE 17 607,75

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Lezíria do Tejo Coruche

POCH-04-5267-FSE-000289
Programa Operacional do 

Capital Humano

04 - Qualidade e inovação do sistema de 

educação e formação
CENTRO DE PROMOÇÃO SOCIAL

Qualidade e eficiência do 

sistema de educação e formação 

para promoção do sucesso 

escolar - (EQAVET)

17/05/2019 02/05/2019 02/08/2020 17 860,00 FSE 15 181,00

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Viseu Dão Lafões São Pedro do Sul

POCH-04-5267-FSE-000290
Programa Operacional do 

Capital Humano

04 - Qualidade e inovação do sistema de 

educação e formação
FUNDAÇÃO ALENTEJO

Qualidade e eficiência do 

sistema de educação e formação 

para promoção do sucesso 

escolar - (EQAVET)

22/05/2019 03/06/2019 31/07/2020 23 392,96 FSE 19 884,02

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Alentejo Central Évora

POCH-04-5267-FSE-000291
Programa Operacional do 

Capital Humano

04 - Qualidade e inovação do sistema de 

educação e formação

ALFACOOP-COOPERATIVA DE ENSINO 

CRL

Qualidade e eficiência do 

sistema de educação e formação 

para promoção do sucesso 

escolar - (EQAVET)

04/06/2019 02/05/2019 02/08/2020 16 600,00 FSE 14 110,00

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Cávado Braga

POCH-04-5267-FSE-000292
Programa Operacional do 

Capital Humano

04 - Qualidade e inovação do sistema de 

educação e formação

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE PONTE 

DE LIMA

Qualidade e eficiência do 

sistema de educação e formação 

para promoção do sucesso 

escolar - (EQAVET)

17/05/2019 01/09/2019 28/02/2021 20 715,00 FSE 17 607,75

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Alto Minho Ponte de Lima

POCH-04-5267-FSE-000293
Programa Operacional do 

Capital Humano

04 - Qualidade e inovação do sistema de 

educação e formação

ESCOLA PROFISSIONAL DA MEALHADA, 

E.M., UNIPESSOAL, LDA

Qualidade e eficiência do 

sistema de educação e formação 

para promoção do sucesso 

escolar - (EQAVET)

03/02/2020 02/05/2019 01/11/2020 17 792,45 FSE 15 123,58

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Região de Coimbra Mealhada

POCH-04-5267-FSE-000294
Programa Operacional do 

Capital Humano

04 - Qualidade e inovação do sistema de 

educação e formação

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE SANTA 

MARIA MAIOR, VIANA DO CASTELO

Qualidade e eficiência do 

sistema de educação e formação 

para promoção do sucesso 

escolar - (EQAVET)

26/04/2019 01/06/2019 30/11/2020 20 667,00 FSE 17 566,95

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Alto Minho Viana do Castelo

POCH-04-5267-FSE-000295
Programa Operacional do 

Capital Humano

04 - Qualidade e inovação do sistema de 

educação e formação

ESCOLA SECUNDÁRIA ADOLFO 

PORTELA, ÁGUEDA

Qualidade e eficiência do 

sistema de educação e formação 

para promoção do sucesso 

escolar - (EQAVET)

26/04/2019 01/06/2019 30/11/2020 16 572,00 FSE 14 086,20

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Região de Aveiro Águeda

POCH-04-5267-FSE-000296
Programa Operacional do 

Capital Humano

04 - Qualidade e inovação do sistema de 

educação e formação

SEMINARIO MENOR DE SAGRADO 

CORAÇÃO DE JESUS DE GAIA OU 

SEMINARIO DE GAIA

Qualidade e eficiência do 

sistema de educação e formação 

para promoção do sucesso 

escolar - (EQAVET)

17/05/2019 01/05/2019 24/10/2020 19 285,79 FSE 16 392,92

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal
Área Metropolitana do 

Porto
Vila Nova de Gaia

POCH-04-5267-FSE-000297
Programa Operacional do 

Capital Humano

04 - Qualidade e inovação do sistema de 

educação e formação

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE 

VALONGO

Qualidade e eficiência do 

sistema de educação e formação 

para promoção do sucesso 

escolar - (EQAVET)

17/05/2019 02/09/2019 28/02/2021 20 715,00 FSE 17 607,75

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal
Área Metropolitana do 

Porto
Valongo

POCH-04-5267-FSE-000298
Programa Operacional do 

Capital Humano

04 - Qualidade e inovação do sistema de 

educação e formação

AEVA - ASSOCIAÇÃO PARA A 

EDUCAÇÃO E VALORIZAÇÃO DA 

REGIÃO DE AVEIRO

Qualidade e eficiência do 

sistema de educação e formação 

para promoção do sucesso 

escolar - (EQAVET)

22/05/2019 02/05/2019 07/02/2020 23 155,00 FSE 19 681,75

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Região de Aveiro Aveiro

POCH-04-5267-FSE-000299
Programa Operacional do 

Capital Humano

04 - Qualidade e inovação do sistema de 

educação e formação

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DR.JOÃO 

DE ARAÚJO CORREIA

Qualidade e eficiência do 

sistema de educação e formação 

para promoção do sucesso 

escolar - (EQAVET)

08/05/2019 05/09/2019 28/02/2021 14 427,76 FSE 12 263,60

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Douro Peso da Régua

POCH-04-5267-FSE-000300
Programa Operacional do 

Capital Humano

04 - Qualidade e inovação do sistema de 

educação e formação

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DIOGO DE 

MACEDO, OLIVAL, VILA NOVA DE GAIA

Qualidade e eficiência do 

sistema de educação e formação 

para promoção do sucesso 

escolar - (EQAVET)

10/05/2019 02/09/2019 31/12/2020 16 600,00 FSE 14 110,00

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal
Área Metropolitana do 

Porto
Vila Nova de Gaia

POCH-04-5267-FSE-000301
Programa Operacional do 

Capital Humano

04 - Qualidade e inovação do sistema de 

educação e formação

ESCOLA PROFISSIONAL DE 

AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO 

RURAL DE GRÂNDOLA

Qualidade e eficiência do 

sistema de educação e formação 

para promoção do sucesso 

escolar - (EQAVET)

27/05/2019 01/04/2019 30/09/2020 20 715,00 FSE 17 607,75

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Alentejo Litoral Grândola
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POCH-04-5267-FSE-000302
Programa Operacional do 

Capital Humano

04 - Qualidade e inovação do sistema de 

educação e formação
FUNDAÇÃO JOAQUIM DOS SANTOS

Qualidade e eficiência do 

sistema de educação e formação 

para promoção do sucesso 

escolar - (EQAVET)

14/05/2019 02/05/2019 02/08/2020 20 715,00 FSE 17 607,75

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Viseu Dão Lafões Viseu

POCH-04-5267-FSE-000303
Programa Operacional do 

Capital Humano

04 - Qualidade e inovação do sistema de 

educação e formação

ADEMINHO - ASSOCIAÇÃO PARA O 

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO 

PROFISSIONAL DO ALTO MINHO 

INTERIOR

Qualidade e eficiência do 

sistema de educação e formação 

para promoção do sucesso 

escolar - (EQAVET)

08/01/2020 02/05/2019 31/10/2020 25 845,00 FSE 21 968,25

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Alto Minho Paredes de Coura

POCH-04-5267-FSE-000304
Programa Operacional do 

Capital Humano

04 - Qualidade e inovação do sistema de 

educação e formação

CENTRO DE ESTUDOS E FORMAÇÃO 

PROFISSIONAL DIOGO DIAS MELGAZ, 

UNIPESSOAL LDA

Qualidade e eficiência do 

sistema de educação e formação 

para promoção do sucesso 

escolar - (EQAVET)

17/05/2019 03/06/2019 30/11/2020 20 705,00 FSE 17 599,25

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Baixo Alentejo Cuba

POCH-04-5267-FSE-000305
Programa Operacional do 

Capital Humano

04 - Qualidade e inovação do sistema de 

educação e formação

INSTITUTO EDUCATIVO PADRE AFONSO 

LUISIER S.J.

Qualidade e eficiência do 

sistema de educação e formação 

para promoção do sucesso 

escolar - (EQAVET)

22/05/2019 03/06/2019 30/11/2020 20 607,00 FSE 17 515,95

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal
Área Metropolitana do 

Porto
Santo Tirso

POCH-04-5267-FSE-000306
Programa Operacional do 

Capital Humano

04 - Qualidade e inovação do sistema de 

educação e formação

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE SANTO 

ANDRÉ, SANTIAGO DO CACÉM

Qualidade e eficiência do 

sistema de educação e formação 

para promoção do sucesso 

escolar - (EQAVET)

17/05/2019 02/09/2019 28/02/2021 16 600,00 FSE 14 110,00

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Alentejo Litoral Santiago do Cacém

POCH-04-5267-FSE-000307
Programa Operacional do 

Capital Humano

04 - Qualidade e inovação do sistema de 

educação e formação

INSIGNARE - ASSOCIAÇÃO DE ENSINO E 

FORMAÇÃO

Qualidade e eficiência do 

sistema de educação e formação 

para promoção do sucesso 

escolar - (EQAVET)

08/05/2019 17/05/2019 30/04/2020 23 180,00 FSE 19 703,00

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Médio Tejo Ourém

POCH-04-5267-FSE-000308
Programa Operacional do 

Capital Humano

04 - Qualidade e inovação do sistema de 

educação e formação

PROFIVAL - ENSINO E FORMAÇÃO 

PROFISSIONAL LDA

Qualidade e eficiência do 

sistema de educação e formação 

para promoção do sucesso 

escolar - (EQAVET)

17/05/2019 01/06/2019 30/11/2020 20 715,00 FSE 17 607,75

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal
Área Metropolitana do 

Porto
Valongo

POCH-04-5267-FSE-000309
Programa Operacional do 

Capital Humano

04 - Qualidade e inovação do sistema de 

educação e formação
ESCOLA DE FORMAÇÃO SOCIAL RURAL

Qualidade e eficiência do 

sistema de educação e formação 

para promoção do sucesso 

escolar - (EQAVET)

17/05/2019 02/05/2019 01/09/2020 16 600,00 FSE 14 110,00

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Douro Lamego

POCH-04-5267-FSE-000310
Programa Operacional do 

Capital Humano

04 - Qualidade e inovação do sistema de 

educação e formação

BALLET TEATRO CONTEMPORÂNEO DO 

PORTO CRL

Qualidade e eficiência do 

sistema de educação e formação 

para promoção do sucesso 

escolar - (EQAVET)

20/01/2020 02/05/2019 01/11/2020 20 715,00 FSE 17 607,75

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal
Área Metropolitana do 

Porto
Porto

POCH-04-5267-FSE-000311
Programa Operacional do 

Capital Humano

04 - Qualidade e inovação do sistema de 

educação e formação

INFORPREPARAÇÃO - FORMAÇÃO 

PROFISSIONAL E CONSULTADORIA, LDA

Qualidade e eficiência do 

sistema de educação e formação 

para promoção do sucesso 

escolar - (EQAVET)

23/04/2019 02/05/2019 31/10/2020 16 599,00 FSE 14 109,15

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Tâmega e Sousa Penafiel

POCH-04-5267-FSE-000312
Programa Operacional do 

Capital Humano

04 - Qualidade e inovação do sistema de 

educação e formação

ESCOLA SECUNDARIA AUGUSTO 

GOMES, MATOSINHOS

Qualidade e eficiência do 

sistema de educação e formação 

para promoção do sucesso 

escolar - (EQAVET)

08/05/2019 02/09/2019 30/10/2020 20 715,00 FSE 17 607,75

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal
Área Metropolitana do 

Porto
Matosinhos

POCH-04-5267-FSE-000313
Programa Operacional do 

Capital Humano

04 - Qualidade e inovação do sistema de 

educação e formação

ESCOLA SECUNDÁRIA DE ROCHA 

PEIXOTO

Qualidade e eficiência do 

sistema de educação e formação 

para promoção do sucesso 

escolar - (EQAVET)

11/07/2019 02/09/2019 28/02/2021 26 000,00 FSE 22 100,00

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal
Área Metropolitana do 

Porto
Póvoa de Varzim

POCH-04-5267-FSE-000314
Programa Operacional do 

Capital Humano

04 - Qualidade e inovação do sistema de 

educação e formação

ESPROMINHO - ESCOLA PROFISSIONAL 

DO MINHO LDA

Qualidade e eficiência do 

sistema de educação e formação 

para promoção do sucesso 

escolar - (EQAVET)

20/02/2020 03/05/2019 02/11/2020 20 625,00 FSE 17 531,25

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Cávado Braga

POCH-04-5267-FSE-000315
Programa Operacional do 

Capital Humano

04 - Qualidade e inovação do sistema de 

educação e formação

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE OVAR 

SUL

Qualidade e eficiência do 

sistema de educação e formação 

para promoção do sucesso 

escolar - (EQAVET)

22/05/2019 03/06/2019 10/11/2020 20 607,00 FSE 17 515,95

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Região de Aveiro Ovar

POCH-04-5267-FSE-000316
Programa Operacional do 

Capital Humano

04 - Qualidade e inovação do sistema de 

educação e formação

SEMINARIO MENOR DE NOSSA 

SENHORA DO ROSARIO DE VILAR 

(SEMINARIO DE VILAR)

Qualidade e eficiência do 

sistema de educação e formação 

para promoção do sucesso 

escolar - (EQAVET)

27/05/2019 15/03/2019 31/08/2020 25 564,63 FSE 21 729,94

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Tâmega e Sousa Amarante

POCH-04-5267-FSE-000317
Programa Operacional do 

Capital Humano

04 - Qualidade e inovação do sistema de 

educação e formação

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS D. DINIS, 

SANTO TIRSO

Qualidade e eficiência do 

sistema de educação e formação 

para promoção do sucesso 

escolar - (EQAVET)

17/05/2019 02/09/2019 28/02/2021 20 715,00 FSE 17 607,75

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal
Área Metropolitana do 

Porto
Santo Tirso

POCH-04-5267-FSE-000318
Programa Operacional do 

Capital Humano

04 - Qualidade e inovação do sistema de 

educação e formação
CENTRO DE EDUCAÇÃO INTEGRAL S.A.

Qualidade e eficiência do 

sistema de educação e formação 

para promoção do sucesso 

escolar - (EQAVET)

08/05/2019 02/05/2019 31/10/2020 20 700,00 FSE 17 595,00

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal
Área Metropolitana do 

Porto
São João da Madeira

POCH-04-5267-FSE-000319
Programa Operacional do 

Capital Humano

04 - Qualidade e inovação do sistema de 

educação e formação

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE 

OLIVEIRA DO HOSPITAL

Qualidade e eficiência do 

sistema de educação e formação 

para promoção do sucesso 

escolar - (EQAVET)

22/05/2019 02/09/2019 28/02/2021 16 600,00 FSE 14 110,00

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Região de Coimbra Oliveira do Hospital

POCH-04-5267-FSE-000320
Programa Operacional do 

Capital Humano

04 - Qualidade e inovação do sistema de 

educação e formação

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE 

GOUVEIA

Qualidade e eficiência do 

sistema de educação e formação 

para promoção do sucesso 

escolar - (EQAVET)

08/05/2019 01/09/2019 28/02/2021 16 600,00 FSE 14 110,00

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Beiras e Serra da Estrela Gouveia

POCH-04-5267-FSE-000322
Programa Operacional do 

Capital Humano

04 - Qualidade e inovação do sistema de 

educação e formação
AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE IDÃES

Qualidade e eficiência do 

sistema de educação e formação 

para promoção do sucesso 

escolar - (EQAVET)

23/04/2019 01/05/2019 31/10/2020 16 600,00 FSE 14 110,00

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Tâmega e Sousa Felgueiras

POCH-04-5267-FSE-000323
Programa Operacional do 

Capital Humano

04 - Qualidade e inovação do sistema de 

educação e formação

ESCOLA SECUNDÁRIA DR. JOAQUIM 

GOMES FERREIRA ALVES

Qualidade e eficiência do 

sistema de educação e formação 

para promoção do sucesso 

escolar - (EQAVET)

08/05/2019 02/09/2019 30/10/2020 16 600,00 FSE 14 110,00

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal
Área Metropolitana do 

Porto
Vila Nova de Gaia

POCH-04-5267-FSE-000324
Programa Operacional do 

Capital Humano

04 - Qualidade e inovação do sistema de 

educação e formação

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE 

LOUSADA

Qualidade e eficiência do 

sistema de educação e formação 

para promoção do sucesso 

escolar - (EQAVET)

10/05/2019 02/09/2019 28/02/2021 20 715,00 FSE 17 607,75

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Tâmega e Sousa Lousada

POCH-04-5267-FSE-000325
Programa Operacional do 

Capital Humano

04 - Qualidade e inovação do sistema de 

educação e formação
AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DA TROFA

Qualidade e eficiência do 

sistema de educação e formação 

para promoção do sucesso 

escolar - (EQAVET)

14/05/2019 02/09/2019 30/10/2020 20 715,00 FSE 17 607,75

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal
Área Metropolitana do 

Porto
Trofa

POCH-04-5267-FSE-000326
Programa Operacional do 

Capital Humano

04 - Qualidade e inovação do sistema de 

educação e formação

EPROCHAS - ASSOCIAÇÃO PARA A 

ESCOLA PROFISSIONAL DAS ROCHAS- 

EM LIQUIDAÇÃO

Qualidade e eficiência do 

sistema de educação e formação 

para promoção do sucesso 

escolar - (EQAVET)

14/05/2019 02/05/2019 01/11/2020 16 600,00 FSE 14 110,00

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Tâmega e Sousa Marco de Canaveses
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POCH-04-5267-FSE-000327
Programa Operacional do 

Capital Humano

04 - Qualidade e inovação do sistema de 

educação e formação

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE 

VENDAS NOVAS

Qualidade e eficiência do 

sistema de educação e formação 

para promoção do sucesso 

escolar - (EQAVET)

30/05/2019 09/09/2019 28/02/2021 16 600,00 FSE 14 110,00

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Alentejo Central Vendas Novas

POCH-04-5267-FSE-000328
Programa Operacional do 

Capital Humano

04 - Qualidade e inovação do sistema de 

educação e formação

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE RIO 

TINTO Nº 3

Qualidade e eficiência do 

sistema de educação e formação 

para promoção do sucesso 

escolar - (EQAVET)

14/05/2019 02/09/2019 28/02/2021 20 715,00 FSE 17 607,75

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal
Área Metropolitana do 

Porto
Gondomar

POCH-04-5267-FSE-000329
Programa Operacional do 

Capital Humano

04 - Qualidade e inovação do sistema de 

educação e formação

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS À BEIRA 

DOURO-MEDAS

Qualidade e eficiência do 

sistema de educação e formação 

para promoção do sucesso 

escolar - (EQAVET)

08/05/2019 02/09/2019 30/10/2020 16 600,00 FSE 14 110,00

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal
Área Metropolitana do 

Porto
Gondomar

POCH-04-5267-FSE-000330
Programa Operacional do 

Capital Humano

04 - Qualidade e inovação do sistema de 

educação e formação

ESCOLA SECUNDARIA COM 3º CICLO DO 

ENSINO BÁSICO ARQUITECTO OLIVEIRA 

FERREIRA, ARCOZELO, VILA NOVA DE 

GAIA

Qualidade e eficiência do 

sistema de educação e formação 

para promoção do sucesso 

escolar - (EQAVET)

14/05/2019 03/09/2019 30/10/2020 20 715,00 FSE 17 607,75

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal
Área Metropolitana do 

Porto
Vila Nova de Gaia

POCH-04-5267-FSE-000331
Programa Operacional do 

Capital Humano

04 - Qualidade e inovação do sistema de 

educação e formação

INSTITUTO DAS ARTES E DA IMAGEM - 

ENSINO, INVESTIGAÇÃO E FORMAÇÃO 

TECNOLÓGICA LDA

Qualidade e eficiência do 

sistema de educação e formação 

para promoção do sucesso 

escolar - (EQAVET)

17/05/2019 02/09/2019 30/10/2020 16 594,40 FSE 14 105,24

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal
Área Metropolitana do 

Porto
Porto

POCH-04-5267-FSE-000332
Programa Operacional do 

Capital Humano

04 - Qualidade e inovação do sistema de 

educação e formação

EPT - ENSINO PROFISSIONAL DE TOMAR 

LDA

Qualidade e eficiência do 

sistema de educação e formação 

para promoção do sucesso 

escolar - (EQAVET)

23/01/2020 02/05/2019 01/11/2020 20 002,06 FSE 17 001,75

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Médio Tejo Tomar

POCH-04-5267-FSE-000333
Programa Operacional do 

Capital Humano

04 - Qualidade e inovação do sistema de 

educação e formação

IMULTIMÉDIA - ASSOCIAÇÃO 

PORTUENSE

Qualidade e eficiência do 

sistema de educação e formação 

para promoção do sucesso 

escolar - (EQAVET)

22/05/2019 02/09/2019 30/10/2020 20 715,00 FSE 17 607,75

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal
Área Metropolitana do 

Porto
Porto

POCH-04-5267-FSE-000334
Programa Operacional do 

Capital Humano

04 - Qualidade e inovação do sistema de 

educação e formação

GONDHUMANIS - EDUCAÇÃO E 

FORMAÇÃO LDA

Qualidade e eficiência do 

sistema de educação e formação 

para promoção do sucesso 

escolar - (EQAVET)

26/04/2019 03/06/2019 30/11/2020 20 607,00 FSE 17 515,95

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal
Área Metropolitana do 

Porto
Gondomar

POCH-04-5267-FSE-000335
Programa Operacional do 

Capital Humano

04 - Qualidade e inovação do sistema de 

educação e formação

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS FERREIRA 

DE CASTRO

Qualidade e eficiência do 

sistema de educação e formação 

para promoção do sucesso 

escolar - (EQAVET)

14/05/2019 02/09/2019 30/10/2020 20 715,00 FSE 17 607,75

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal
Área Metropolitana do 

Porto
Oliveira de Azeméis

POCH-04-5267-FSE-000336
Programa Operacional do 

Capital Humano

04 - Qualidade e inovação do sistema de 

educação e formação

COMOIPREL - COOPERATIVA 

MOURENSE DE INTERESSE PÚBLICO DE 

RESPONSABILIDADE LIMITADA

Qualidade e eficiência do 

sistema de educação e formação 

para promoção do sucesso 

escolar - (EQAVET)

06/05/2019 02/05/2019 01/11/2020 16 600,00 FSE 14 110,00

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Baixo Alentejo Beja

POCH-04-5267-FSE-000337
Programa Operacional do 

Capital Humano

04 - Qualidade e inovação do sistema de 

educação e formação

PRO SENA - EMPRESA PROMOTORA DE 

SERVIÇOS DE ENSINO S.A.

Qualidade e eficiência do 

sistema de educação e formação 

para promoção do sucesso 

escolar - (EQAVET)

30/05/2019 02/05/2019 02/08/2020 20 491,00 FSE 17 417,35

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Beiras e Serra da Estrela Seia

POCH-04-5267-FSE-000338
Programa Operacional do 

Capital Humano

04 - Qualidade e inovação do sistema de 

educação e formação

ASSOCIAÇÃO PROMOTORA DE ENSINO 

PROFISSIONAL DA COVA DA BEIRA

Qualidade e eficiência do 

sistema de educação e formação 

para promoção do sucesso 

escolar - (EQAVET)

27/12/2019 02/05/2019 01/11/2020 25 990,00 FSE 22 091,50

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Beiras e Serra da Estrela Fundão

POCH-04-5267-FSE-000339
Programa Operacional do 

Capital Humano

04 - Qualidade e inovação do sistema de 

educação e formação

INSTITUTO PROFISSIONAL DA SERTÃ, 

LDA

Qualidade e eficiência do 

sistema de educação e formação 

para promoção do sucesso 

escolar - (EQAVET)

12/02/2020 02/05/2019 01/11/2020 16 600,00 FSE 14 110,00

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Médio Tejo Sertã

POCH-04-5267-FSE-000340
Programa Operacional do 

Capital Humano

04 - Qualidade e inovação do sistema de 

educação e formação
D. SANCHO - ENSINO LDA

Qualidade e eficiência do 

sistema de educação e formação 

para promoção do sucesso 

escolar - (EQAVET)

22/05/2019 03/05/2019 02/08/2020 23 180,00 FSE 19 703,00

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal
Área Metropolitana do 

Porto
Vila Nova de Gaia

POCH-04-5267-FSE-000341
Programa Operacional do 

Capital Humano

04 - Qualidade e inovação do sistema de 

educação e formação

NORTE VIDA - ASSOCIAÇÃO PARA A 

PROMOÇÃO DA SAÚDE

Qualidade e eficiência do 

sistema de educação e formação 

para promoção do sucesso 

escolar - (EQAVET)

03/02/2020 02/05/2019 31/10/2020 16 590,00 FSE 14 101,50

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal
Área Metropolitana do 

Porto
Porto

POCH-04-5267-FSE-000342
Programa Operacional do 

Capital Humano

04 - Qualidade e inovação do sistema de 

educação e formação

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS ABADE DE 

BAÇAL, BRAGANÇA

Qualidade e eficiência do 

sistema de educação e formação 

para promoção do sucesso 

escolar - (EQAVET)

08/05/2019 01/03/2019 31/08/2020 16 158,03 FSE 13 734,33

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal
Terras de Trás-os-

Montes
Bragança

POCH-04-5267-FSE-000343
Programa Operacional do 

Capital Humano

04 - Qualidade e inovação do sistema de 

educação e formação

ACADEMIA JOSE MOREIRA DA SILVA-

COOPERATIVA DE ESTUDOS DE 

ECONOMIA SOCIAL CRL

Qualidade e eficiência do 

sistema de educação e formação 

para promoção do sucesso 

escolar - (EQAVET)

28/02/2020 03/06/2019 30/11/2020 20 715,00 FSE 17 607,75

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal
Área Metropolitana do 

Porto
Porto

POCH-04-5267-FSE-000344
Programa Operacional do 

Capital Humano

04 - Qualidade e inovação do sistema de 

educação e formação

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS Nº 1 DE 

MARCO DE CANAVESES

Qualidade e eficiência do 

sistema de educação e formação 

para promoção do sucesso 

escolar - (EQAVET)

26/04/2019 02/09/2019 31/12/2020 20 715,00 FSE 17 607,75

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Tâmega e Sousa Marco de Canaveses

POCH-04-5267-FSE-000345
Programa Operacional do 

Capital Humano

04 - Qualidade e inovação do sistema de 

educação e formação

AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS 

DO CONCELHO DE ALFÂNDEGA DA FÉ

Qualidade e eficiência do 

sistema de educação e formação 

para promoção do sucesso 

escolar - (EQAVET)

30/05/2019 15/10/2019 28/02/2021 16 600,00 FSE 14 110,00

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal
Terras de Trás-os-

Montes
Alfândega da Fé

POCH-04-5267-FSE-000346
Programa Operacional do 

Capital Humano

04 - Qualidade e inovação do sistema de 

educação e formação

ADEPTOLIVA - ASSOCIAÇÃO PARA O 

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO 

PROFISSIONAL DOS CONCELHOS DE 

TÁBUA, OLIVEIRA DO HOSPITAL E 

ARGANIL

Qualidade e eficiência do 

sistema de educação e formação 

para promoção do sucesso 

escolar - (EQAVET)

11/06/2019 05/07/2019 02/08/2020 20 714,00 FSE 17 606,90

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Região de Coimbra Oliveira do Hospital

POCH-04-5267-FSE-000347
Programa Operacional do 

Capital Humano

04 - Qualidade e inovação do sistema de 

educação e formação

EMEQUATRO - EDUCAÇÃO E SERVIÇOS 

LDA

Qualidade e eficiência do 

sistema de educação e formação 

para promoção do sucesso 

escolar - (EQAVET)

06/02/2020 15/05/2019 14/11/2020 16 590,00 FSE 14 101,50

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Região de Coimbra Lousã

POCH-04-5267-FSE-000348
Programa Operacional do 

Capital Humano

04 - Qualidade e inovação do sistema de 

educação e formação

AGRUPAMENTO VERTICAL DE 

REDONDO

Qualidade e eficiência do 

sistema de educação e formação 

para promoção do sucesso 

escolar - (EQAVET)

17/05/2019 02/09/2019 31/12/2020 16 600,00 FSE 14 110,00

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Alentejo Central Redondo

POCH-04-5267-FSE-000349
Programa Operacional do 

Capital Humano

04 - Qualidade e inovação do sistema de 

educação e formação

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS MARINHA 

GRANDE POENTE

Qualidade e eficiência do 

sistema de educação e formação 

para promoção do sucesso 

escolar - (EQAVET)

22/05/2019 01/06/2019 30/11/2020 20 800,00 FSE 17 680,00

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Região de Leiria Marinha Grande

POCH-04-5267-FSE-000350
Programa Operacional do 

Capital Humano

04 - Qualidade e inovação do sistema de 

educação e formação

ESCOLA DAS VIRTUDES - COOPERATIVA 

DE ENSINO POLIVALENTE E ARTÍSTICO 

CRL

Qualidade e eficiência do 

sistema de educação e formação 

para promoção do sucesso 

escolar - (EQAVET)

10/05/2019 01/05/2019 31/10/2020 25 300,00 FSE 21 505,00

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal
Área Metropolitana do 

Porto
Porto
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POCH-04-5267-FSE-000351
Programa Operacional do 

Capital Humano

04 - Qualidade e inovação do sistema de 

educação e formação

ZENDENSINO - COOPERATIVA DE 

ENSINO E INTERESSE PÚBLICO DE 

RESPONSABILIDADE LIMITADA

Qualidade e eficiência do 

sistema de educação e formação 

para promoção do sucesso 

escolar - (EQAVET)

09/01/2020 02/05/2019 01/11/2020 17 870,00 FSE 15 189,50

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Cávado Esposende

POCH-04-5267-FSE-000352
Programa Operacional do 

Capital Humano

04 - Qualidade e inovação do sistema de 

educação e formação

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS Nº 2 DE 

BEJA

Qualidade e eficiência do 

sistema de educação e formação 

para promoção do sucesso 

escolar - (EQAVET)

30/05/2019 01/04/2019 30/09/2020 20 715,00 FSE 17 607,75

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Baixo Alentejo Beja

POCH-04-5267-FSE-000353
Programa Operacional do 

Capital Humano

04 - Qualidade e inovação do sistema de 

educação e formação

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS 

PROFESSOR ANTÓNIO DA NATIVIDADE, 

MESÃO FRIO

Qualidade e eficiência do 

sistema de educação e formação 

para promoção do sucesso 

escolar - (EQAVET)

02/05/2019 12/09/2019 31/12/2020 16 600,00 FSE 14 110,00

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Douro Mesão Frio

POCH-04-5267-FSE-000354
Programa Operacional do 

Capital Humano

04 - Qualidade e inovação do sistema de 

educação e formação
AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE NELAS

Qualidade e eficiência do 

sistema de educação e formação 

para promoção do sucesso 

escolar - (EQAVET)

26/04/2019 01/06/2019 30/11/2020 16 572,00 FSE 14 086,20

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Viseu Dão Lafões Nelas

POCH-04-5267-FSE-000355
Programa Operacional do 

Capital Humano

04 - Qualidade e inovação do sistema de 

educação e formação

CENATEX III - ESCOLA PROFISSIONAL, 

UNIPESSOAL LDA

Qualidade e eficiência do 

sistema de educação e formação 

para promoção do sucesso 

escolar - (EQAVET)

06/05/2019 01/04/2019 30/09/2020 20 715,00 FSE 17 607,75

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Ave Guimarães

POCH-04-5267-FSE-000356
Programa Operacional do 

Capital Humano

04 - Qualidade e inovação do sistema de 

educação e formação

APEPO - ASSOCIAÇÃO PARA O ENSINO 

PROFISSIONAL DO OESTE

Qualidade e eficiência do 

sistema de educação e formação 

para promoção do sucesso 

escolar - (EQAVET)

16/12/2019 02/05/2019 01/11/2020 20 715,00 FSE 17 607,75

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Oeste Caldas da Rainha

POCH-04-5267-FSE-000357
Programa Operacional do 

Capital Humano

04 - Qualidade e inovação do sistema de 

educação e formação

ESCOLA SECUNDARIA DE HENRIQUE 

MEDINA

Qualidade e eficiência do 

sistema de educação e formação 

para promoção do sucesso 

escolar - (EQAVET)

29/04/2019 01/04/2019 30/09/2020 20 715,00 FSE 17 607,75

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Cávado Esposende

POCH-04-5267-FSE-000358
Programa Operacional do 

Capital Humano

04 - Qualidade e inovação do sistema de 

educação e formação

ENSIPROF - ENSINO E FORMAÇÃO 

PROFISSIONAL LDA

Qualidade e eficiência do 

sistema de educação e formação 

para promoção do sucesso 

escolar - (EQAVET)

16/12/2019 02/05/2019 01/11/2020 26 000,00 FSE 22 100,00

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Cávado Barcelos

POCH-04-5267-FSE-000359
Programa Operacional do 

Capital Humano

04 - Qualidade e inovação do sistema de 

educação e formação

E. T. P. M. M. - ESCOLA TÉCNICA E 

PROFISSIONAL MARQUÊS DE 

MARIALVA, S.A.

Qualidade e eficiência do 

sistema de educação e formação 

para promoção do sucesso 

escolar - (EQAVET)

17/05/2019 02/05/2019 31/10/2020 20 714,00 FSE 17 606,90

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Região de Coimbra Cantanhede

POCH-04-5267-FSE-000360
Programa Operacional do 

Capital Humano

04 - Qualidade e inovação do sistema de 

educação e formação

COLÉGIO DR. LUÍS PEREIRA DA COSTA 

S.A.

Qualidade e eficiência do 

sistema de educação e formação 

para promoção do sucesso 

escolar - (EQAVET)

08/05/2019 02/05/2019 01/11/2020 16 599,00 FSE 14 109,15

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Região de Leiria Leiria

POCH-04-5267-FSE-000361
Programa Operacional do 

Capital Humano

04 - Qualidade e inovação do sistema de 

educação e formação
AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DA LOUSÃ

Qualidade e eficiência do 

sistema de educação e formação 

para promoção do sucesso 

escolar - (EQAVET)

08/05/2019 11/07/2019 31/10/2020 14 093,40 FSE 11 979,39

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Região de Coimbra Lousã

POCH-04-5267-FSE-000362
Programa Operacional do 

Capital Humano

04 - Qualidade e inovação do sistema de 

educação e formação

ESCOLA PROFISSIONAL D. MARIANA 

SEIXAS, LDA

Qualidade e eficiência do 

sistema de educação e formação 

para promoção do sucesso 

escolar - (EQAVET)

23/04/2019 02/05/2019 01/11/2020 25 999,00 FSE 22 099,15

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Viseu Dão Lafões Viseu

POCH-04-5267-FSE-000363
Programa Operacional do 

Capital Humano

04 - Qualidade e inovação do sistema de 

educação e formação
EXTERNATO DOM FUAS ROUPINHO LDA

Qualidade e eficiência do 

sistema de educação e formação 

para promoção do sucesso 

escolar - (EQAVET)

17/05/2019 02/05/2019 01/11/2020 16 599,00 FSE 14 109,15

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Oeste Nazaré

POCH-04-5267-FSE-000364
Programa Operacional do 

Capital Humano

04 - Qualidade e inovação do sistema de 

educação e formação

ETPR - ESCOLA TÉCNICA E 

PROFISSIONAL DO RIBATEJO, S.A.

Qualidade e eficiência do 

sistema de educação e formação 

para promoção do sucesso 

escolar - (EQAVET)

08/05/2019 02/05/2019 01/11/2020 20 714,00 FSE 17 606,90

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Lezíria do Tejo Santarém

POCH-04-5267-FSE-000365
Programa Operacional do 

Capital Humano

04 - Qualidade e inovação do sistema de 

educação e formação
COLÉGIO RAINHA D. LEONOR S.A.

Qualidade e eficiência do 

sistema de educação e formação 

para promoção do sucesso 

escolar - (EQAVET)

26/04/2019 02/05/2019 01/11/2020 16 599,00 FSE 14 109,15

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Oeste Caldas da Rainha

POCH-04-5267-FSE-000366
Programa Operacional do 

Capital Humano

04 - Qualidade e inovação do sistema de 

educação e formação

EPAMG - SOCIEDADE DE ENSINO 

PROFISSIONAL LDA

Qualidade e eficiência do 

sistema de educação e formação 

para promoção do sucesso 

escolar - (EQAVET)

08/05/2019 02/05/2019 31/10/2020 20 714,00 FSE 17 606,90

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Região de Leiria Marinha Grande

POCH-04-5267-FSE-000367
Programa Operacional do 

Capital Humano

04 - Qualidade e inovação do sistema de 

educação e formação

SOENPROL - SOCIEDADE DE ENSINO 

PROFISSIONAL LDA

Qualidade e eficiência do 

sistema de educação e formação 

para promoção do sucesso 

escolar - (EQAVET)

17/05/2019 02/05/2019 31/10/2020 20 714,00 FSE 17 606,90

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Região de Coimbra Figueira da Foz

POCH-04-5267-FSE-000368
Programa Operacional do 

Capital Humano

04 - Qualidade e inovação do sistema de 

educação e formação

SODENFOR - SOCIEDADE DIFUSORA DE 

ENSINO DA FIGUEIRA DA FOZ, 

LIMITADA

Qualidade e eficiência do 

sistema de educação e formação 

para promoção do sucesso 

escolar - (EQAVET)

17/05/2019 02/05/2019 31/10/2020 20 714,00 FSE 17 606,90

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Região de Coimbra Figueira da Foz

POCH-04-5267-FSE-000369
Programa Operacional do 

Capital Humano

04 - Qualidade e inovação do sistema de 

educação e formação

INSTITUTO VAZ SERRA,SOCIEDADE DE 

ENSINO,CULTURA E RECREIO S.A.

Qualidade e eficiência do 

sistema de educação e formação 

para promoção do sucesso 

escolar - (EQAVET)

08/05/2019 02/05/2019 31/10/2020 16 599,00 FSE 14 109,15

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Médio Tejo Sertã

POCH-04-5267-FSE-000370
Programa Operacional do 

Capital Humano

04 - Qualidade e inovação do sistema de 

educação e formação

INSTITUTO NOSSA SENHORA DA 

ENCARNAÇÃO COOPERATIVA DE 

ENSINO E CULTURA, CRL

Qualidade e eficiência do 

sistema de educação e formação 

para promoção do sucesso 

escolar - (EQAVET)

30/05/2019 02/05/2019 31/10/2020 19 865,00 FSE 16 885,25

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Oeste Alcobaça

POCH-04-5267-FSE-000371
Programa Operacional do 

Capital Humano

04 - Qualidade e inovação do sistema de 

educação e formação
ESCOLA EVARISTO NOGUEIRA LDA

Qualidade e eficiência do 

sistema de educação e formação 

para promoção do sucesso 

escolar - (EQAVET)

27/05/2019 02/05/2019 01/11/2020 16 599,00 FSE 14 109,15

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Beiras e Serra da Estrela Seia

POCH-04-5267-FSE-000372
Programa Operacional do 

Capital Humano

04 - Qualidade e inovação do sistema de 

educação e formação
INSTITUTO D. JOÃO V, S.A.

Qualidade e eficiência do 

sistema de educação e formação 

para promoção do sucesso 

escolar - (EQAVET)

08/05/2019 02/05/2019 31/10/2020 16 599,00 FSE 14 109,15

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Região de Leiria Pombal

POCH-04-5267-FSE-000373
Programa Operacional do 

Capital Humano

04 - Qualidade e inovação do sistema de 

educação e formação

PETROENSINO - ENSINO E FORMAÇÃO 

PROFISSIONAL, LDA

Qualidade e eficiência do 

sistema de educação e formação 

para promoção do sucesso 

escolar - (EQAVET)

17/02/2020 02/05/2019 01/11/2020 20 715,00 FSE 17 607,75

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Região de Leiria Pedrógão Grande

POCH-04-5267-FSE-000374
Programa Operacional do 

Capital Humano

04 - Qualidade e inovação do sistema de 

educação e formação

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS COELHO E 

CASTRO, SANTA MARIA DA FEIRA

Qualidade e eficiência do 

sistema de educação e formação 

para promoção do sucesso 

escolar - (EQAVET)

17/05/2019 03/06/2019 30/11/2020 16 572,00 FSE 14 086,20

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal
Área Metropolitana do 

Porto
Santa Maria da Feira
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POCH-04-5267-FSE-000375
Programa Operacional do 

Capital Humano

04 - Qualidade e inovação do sistema de 

educação e formação

ESCOLA SECUNDÁRIA DE S. PEDRO DA 

COVA, GONDOMAR

Qualidade e eficiência do 

sistema de educação e formação 

para promoção do sucesso 

escolar - (EQAVET)

04/06/2019 14/02/2019 15/06/2020 20 715,00 FSE 17 607,75

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal
Área Metropolitana do 

Porto
Gondomar

POCH-04-5267-FSE-000376
Programa Operacional do 

Capital Humano

04 - Qualidade e inovação do sistema de 

educação e formação
NERVIR - ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL

Qualidade e eficiência do 

sistema de educação e formação 

para promoção do sucesso 

escolar - (EQAVET)

06/02/2020 02/05/2019 01/11/2020 20 441,00 FSE 17 374,85

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Douro Vila Real

POCH-04-5267-FSE-000377
Programa Operacional do 

Capital Humano

04 - Qualidade e inovação do sistema de 

educação e formação

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS LATINO 

COELHO, LAMEGO

Qualidade e eficiência do 

sistema de educação e formação 

para promoção do sucesso 

escolar - (EQAVET)

10/05/2019 02/05/2019 31/10/2020 16 600,00 FSE 14 110,00

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Douro Lamego

POCH-04-5267-FSE-000378
Programa Operacional do 

Capital Humano

04 - Qualidade e inovação do sistema de 

educação e formação

ESCOLA PROFISSIONAL DE VITICULTURA 

E ENOLOGIA DA BEIRA LITORAL

Qualidade e eficiência do 

sistema de educação e formação 

para promoção do sucesso 

escolar - (EQAVET)

29/11/2019 02/05/2019 01/11/2020 20 715,00 FSE 17 607,75

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Região de Aveiro Anadia

POCH-04-5267-FSE-000379
Programa Operacional do 

Capital Humano

04 - Qualidade e inovação do sistema de 

educação e formação

DIDÁXIS - COOPERATIVA DE ENSINO, 

CRL

Qualidade e eficiência do 

sistema de educação e formação 

para promoção do sucesso 

escolar - (EQAVET)

29/04/2019 01/04/2019 30/09/2020 26 000,00 FSE 22 100,00

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Ave Vila Nova de Famalicão

POCH-04-5267-FSE-000380
Programa Operacional do 

Capital Humano

04 - Qualidade e inovação do sistema de 

educação e formação

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DO 

CONCELHO DE CAMPO MAIOR

Qualidade e eficiência do 

sistema de educação e formação 

para promoção do sucesso 

escolar - (EQAVET)

30/05/2019 01/04/2019 30/09/2020 16 600,00 FSE 14 110,00

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Alto Alentejo Campo Maior

POCH-04-5267-FSE-000381
Programa Operacional do 

Capital Humano

04 - Qualidade e inovação do sistema de 

educação e formação

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DR. 

FERREIRA DA SILVA

Qualidade e eficiência do 

sistema de educação e formação 

para promoção do sucesso 

escolar - (EQAVET)

08/05/2019 25/06/2019 31/07/2020 16 600,00 FSE 14 110,00

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal
Área Metropolitana do 

Porto
Oliveira de Azeméis

POCH-04-5267-FSE-000382
Programa Operacional do 

Capital Humano

04 - Qualidade e inovação do sistema de 

educação e formação

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS FIGUEIRA 

NORTE

Qualidade e eficiência do 

sistema de educação e formação 

para promoção do sucesso 

escolar - (EQAVET)

17/05/2019 02/09/2019 28/02/2021 16 600,00 FSE 14 110,00

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Região de Coimbra Figueira da Foz

POCH-04-5267-FSE-000383
Programa Operacional do 

Capital Humano

04 - Qualidade e inovação do sistema de 

educação e formação
AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE TÁBUA

Qualidade e eficiência do 

sistema de educação e formação 

para promoção do sucesso 

escolar - (EQAVET)

22/05/2019 01/04/2019 30/09/2020 20 715,00 FSE 17 607,75

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Região de Coimbra Tábua

POCH-04-5267-FSE-000384
Programa Operacional do 

Capital Humano

04 - Qualidade e inovação do sistema de 

educação e formação

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE 

ESGUEIRA

Qualidade e eficiência do 

sistema de educação e formação 

para promoção do sucesso 

escolar - (EQAVET)

08/05/2019 01/04/2019 30/09/2020 20 715,00 FSE 17 607,75

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Região de Aveiro Aveiro

POCH-04-5267-FSE-000385
Programa Operacional do 

Capital Humano

04 - Qualidade e inovação do sistema de 

educação e formação

COOPERATIVA DE ENSINO ESCOLA 

PROFISSIONAL DO CENTRO JUVENIL DE 

CAMPANHÃ CRL

Qualidade e eficiência do 

sistema de educação e formação 

para promoção do sucesso 

escolar - (EQAVET)

17/02/2020 02/05/2019 31/10/2020 16 750,00 FSE 14 237,50

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal
Área Metropolitana do 

Porto
Porto

POCH-04-5267-FSE-000386
Programa Operacional do 

Capital Humano

04 - Qualidade e inovação do sistema de 

educação e formação

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE 

MAXIMINOS

Qualidade e eficiência do 

sistema de educação e formação 

para promoção do sucesso 

escolar - (EQAVET)

11/06/2019 28/06/2019 21/12/2020 16 600,00 FSE 14 110,00

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Cávado Braga

POCH-04-5267-FSE-000387
Programa Operacional do 

Capital Humano

04 - Qualidade e inovação do sistema de 

educação e formação

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS 

MORGADO DE MATEUS, VILA REAL

Qualidade e eficiência do 

sistema de educação e formação 

para promoção do sucesso 

escolar - (EQAVET)

08/05/2019 02/05/2019 31/10/2020 16 600,00 FSE 14 110,00

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Douro Vila Real

POCH-04-5267-FSE-000388
Programa Operacional do 

Capital Humano

04 - Qualidade e inovação do sistema de 

educação e formação

JOBRA - ASSOCIAÇÃO DE JOVENS DA 

BRANCA

Qualidade e eficiência do 

sistema de educação e formação 

para promoção do sucesso 

escolar - (EQAVET)

15/01/2020 07/05/2019 06/11/2020 17 860,00 FSE 15 181,00

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Região de Aveiro Albergaria-a-Velha

POCH-04-5267-FSE-000389
Programa Operacional do 

Capital Humano

04 - Qualidade e inovação do sistema de 

educação e formação
SEMINARIO CONCILIAR DE BRAGA

Qualidade e eficiência do 

sistema de educação e formação 

para promoção do sucesso 

escolar - (EQAVET)

03/02/2020 01/05/2019 31/10/2020 16 600,00 FSE 14 110,00

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Ave Cabeceiras de Basto

POCH-04-5267-FSE-000390
Programa Operacional do 

Capital Humano

04 - Qualidade e inovação do sistema de 

educação e formação
AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE BÚZIO

Qualidade e eficiência do 

sistema de educação e formação 

para promoção do sucesso 

escolar - (EQAVET)

17/05/2019 01/06/2019 30/11/2020 16 572,00 FSE 14 086,20

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal
Área Metropolitana do 

Porto
Vale de Cambra

POCH-04-5267-FSE-000391
Programa Operacional do 

Capital Humano

04 - Qualidade e inovação do sistema de 

educação e formação

ESCOLA PROFISSIONAL DE VILA DO 

CONDE, UNIPESSOAL LDA

Qualidade e eficiência do 

sistema de educação e formação 

para promoção do sucesso 

escolar - (EQAVET)

06/05/2019 02/05/2019 02/08/2020 17 567,84 FSE 14 932,66

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal
Área Metropolitana do 

Porto
Vila do Conde

POCH-04-5267-FSE-000392
Programa Operacional do 

Capital Humano

04 - Qualidade e inovação do sistema de 

educação e formação

SICÓ FORMAÇÃO - SOCIEDADE DE 

ENSINO PROFISSIONAL S.A.

Qualidade e eficiência do 

sistema de educação e formação 

para promoção do sucesso 

escolar - (EQAVET)

29/11/2019 02/05/2019 01/11/2020 18 456,00 FSE 15 687,60

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Região de Leiria Alvaiázere

POCH-04-5267-FSE-000393
Programa Operacional do 

Capital Humano

04 - Qualidade e inovação do sistema de 

educação e formação

EPF - ENSINO PROFISSIONAL DE 

FELGUEIRAS, E.M.

Qualidade e eficiência do 

sistema de educação e formação 

para promoção do sucesso 

escolar - (EQAVET)

10/05/2019 02/05/2019 02/08/2020 19 755,00 FSE 16 791,75

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Tâmega e Sousa Felgueiras

POCH-04-5267-FSE-000394
Programa Operacional do 

Capital Humano

04 - Qualidade e inovação do sistema de 

educação e formação

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DO 

CONCELHO DE FERREIRA DO ZÊZERE

Qualidade e eficiência do 

sistema de educação e formação 

para promoção do sucesso 

escolar - (EQAVET)

22/05/2019 01/07/2019 31/12/2020 16 600,00 FSE 14 110,00

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Médio Tejo Ferreira do Zêzere

POCH-04-5267-FSE-000395
Programa Operacional do 

Capital Humano

04 - Qualidade e inovação do sistema de 

educação e formação

TERCIFORMA-ESTUDOS DE COMERCIO 

E SERVIÇOS S.A.

Qualidade e eficiência do 

sistema de educação e formação 

para promoção do sucesso 

escolar - (EQAVET)

21/11/2019 10/05/2019 02/11/2020 16 530,00 FSE 14 050,50

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal
Área Metropolitana do 

Porto
Porto

POCH-04-5267-FSE-000396
Programa Operacional do 

Capital Humano

04 - Qualidade e inovação do sistema de 

educação e formação

PROFISOUSA - ASSOCIAÇÃO DE ENSINO 

PROFISSIONAL DO VALE DO SOUSA

Qualidade e eficiência do 

sistema de educação e formação 

para promoção do sucesso 

escolar - (EQAVET)

02/05/2019 14/09/2019 14/02/2021 20 715,00 FSE 17 607,75

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Tâmega e Sousa Paços de Ferreira

POCH-04-5267-FSE-000397
Programa Operacional do 

Capital Humano

04 - Qualidade e inovação do sistema de 

educação e formação

FUNDAÇÃO ESCOLA PROFISSIONAL DE 

LEIRIA

Qualidade e eficiência do 

sistema de educação e formação 

para promoção do sucesso 

escolar - (EQAVET)

06/05/2019 02/05/2019 31/10/2020 20 715,00 FSE 17 607,75

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Região de Leiria Leiria

POCH-04-5267-FSE-000398
Programa Operacional do 

Capital Humano

04 - Qualidade e inovação do sistema de 

educação e formação

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE GAIA 

NASCENTE, VILA NOVA DE GAIA

Qualidade e eficiência do 

sistema de educação e formação 

para promoção do sucesso 

escolar - (EQAVET)

10/05/2019 01/09/2019 31/12/2020 16 600,00 FSE 14 110,00

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal
Área Metropolitana do 

Porto
Vila Nova de Gaia
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POCH-04-5267-FSE-000399
Programa Operacional do 

Capital Humano

04 - Qualidade e inovação do sistema de 

educação e formação

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DA 

BATALHA

Qualidade e eficiência do 

sistema de educação e formação 

para promoção do sucesso 

escolar - (EQAVET)

10/05/2019 01/06/2019 30/11/2020 13 280,00 FSE 11 288,00

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Região de Leiria Batalha

POCH-04-5267-FSE-000400
Programa Operacional do 

Capital Humano

04 - Qualidade e inovação do sistema de 

educação e formação

E.P.R.M. - ESCOLA PROFISSIONAL DE 

RIO MAIOR, LDA, EM

Qualidade e eficiência do 

sistema de educação e formação 

para promoção do sucesso 

escolar - (EQAVET)

12/02/2020 02/05/2019 01/11/2020 20 600,00 FSE 17 510,00

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Lezíria do Tejo Rio Maior

POCH-04-5267-FSE-000401
Programa Operacional do 

Capital Humano

04 - Qualidade e inovação do sistema de 

educação e formação

ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL DE FAFE, 

CABECEIRAS DE BASTO E CELORICO DE 

BASTO

Qualidade e eficiência do 

sistema de educação e formação 

para promoção do sucesso 

escolar - (EQAVET)

04/06/2019 01/06/2019 30/11/2020 17 860,00 FSE 15 181,00

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Ave Fafe

POCH-04-5267-FSE-000402
Programa Operacional do 

Capital Humano

04 - Qualidade e inovação do sistema de 

educação e formação

ASSOCIAÇÃO PROMOTORA DO ENSINO 

PROFISSIONAL DA BEIRA 

TRANSMONTANA - ESCOLA 

PROFISSIONAL DE TRANCOSO

Qualidade e eficiência do 

sistema de educação e formação 

para promoção do sucesso 

escolar - (EQAVET)

14/05/2019 02/05/2019 02/08/2020 20 710,00 FSE 17 603,50

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Beiras e Serra da Estrela Trancoso

POCH-04-5267-FSE-000403
Programa Operacional do 

Capital Humano

04 - Qualidade e inovação do sistema de 

educação e formação

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS Nº 2 DE 

SERPA

Qualidade e eficiência do 

sistema de educação e formação 

para promoção do sucesso 

escolar - (EQAVET)

14/05/2019 01/06/2019 30/11/2020 14 110,00 FSE 11 993,50

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Baixo Alentejo Serpa

POCH-04-5267-FSE-000404
Programa Operacional do 

Capital Humano

04 - Qualidade e inovação do sistema de 

educação e formação

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS 

MURALHAS DO MINHO

Qualidade e eficiência do 

sistema de educação e formação 

para promoção do sucesso 

escolar - (EQAVET)

30/05/2019 01/05/2019 31/10/2020 16 600,00 FSE 14 110,00

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Alto Minho Valença

POCH-04-5267-FSE-000405
Programa Operacional do 

Capital Humano

04 - Qualidade e inovação do sistema de 

educação e formação

ESCOLA SECUNDARIA DE CALDAS DAS 

TAIPAS

Qualidade e eficiência do 

sistema de educação e formação 

para promoção do sucesso 

escolar - (EQAVET)

26/04/2019 01/04/2019 30/09/2020 20 715,00 FSE 17 607,75

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Ave Guimarães

POCH-04-5267-FSE-000406
Programa Operacional do 

Capital Humano

04 - Qualidade e inovação do sistema de 

educação e formação

ESCOLA PROFISSIONAL DE 

DESENVOLVIMENTO RURAL DE SERPA

Qualidade e eficiência do 

sistema de educação e formação 

para promoção do sucesso 

escolar - (EQAVET)

23/04/2019 01/06/2019 30/11/2020 16 572,00 FSE 14 086,20

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Baixo Alentejo Serpa

POCH-04-5267-FSE-000407
Programa Operacional do 

Capital Humano

04 - Qualidade e inovação do sistema de 

educação e formação

FORAVE-ASSOCIAÇÃO PARA A 

EDUCAÇÃO PROFISSIONAL DO VALE DO 

AVE

Qualidade e eficiência do 

sistema de educação e formação 

para promoção do sucesso 

escolar - (EQAVET)

14/05/2019 15/05/2019 15/09/2020 20 715,00 FSE 17 607,75

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Ave Vila Nova de Famalicão

POCH-04-5267-FSE-000408
Programa Operacional do 

Capital Humano

04 - Qualidade e inovação do sistema de 

educação e formação
AGRUPAMENTO VERTICAL DE CANELAS

Qualidade e eficiência do 

sistema de educação e formação 

para promoção do sucesso 

escolar - (EQAVET)

06/05/2019 01/09/2019 28/02/2021 16 600,00 FSE 14 110,00

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal
Área Metropolitana do 

Porto
Vila Nova de Gaia

POCH-04-5267-FSE-000409
Programa Operacional do 

Capital Humano

04 - Qualidade e inovação do sistema de 

educação e formação

PRODESO - ENSINO PROFISSIONAL, 

E.M., LDA

Qualidade e eficiência do 

sistema de educação e formação 

para promoção do sucesso 

escolar - (EQAVET)

17/05/2019 01/06/2019 30/11/2020 16 590,00 FSE 14 101,50

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Região de Coimbra Coimbra

POCH-04-5267-FSE-000410
Programa Operacional do 

Capital Humano

04 - Qualidade e inovação do sistema de 

educação e formação

ESCOLA SECUNDARIA COM 3º CICLO DO 

ENSINO BÁSICO DE BARCELINHOS, 

BARCELOS

Qualidade e eficiência do 

sistema de educação e formação 

para promoção do sucesso 

escolar - (EQAVET)

22/05/2019 01/04/2019 30/09/2020 20 715,00 FSE 17 607,75

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Cávado Barcelos

POCH-04-5267-FSE-000411
Programa Operacional do 

Capital Humano

04 - Qualidade e inovação do sistema de 

educação e formação

EPB - ESCOLA PROFISSIONAL DE BRAGA 

LDA

Qualidade e eficiência do 

sistema de educação e formação 

para promoção do sucesso 

escolar - (EQAVET)

30/12/2019 08/05/2019 02/11/2020 23 180,00 FSE 19 703,00

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Cávado Braga

POCH-04-5267-FSE-000412
Programa Operacional do 

Capital Humano

04 - Qualidade e inovação do sistema de 

educação e formação

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE 

BARCELOS

Qualidade e eficiência do 

sistema de educação e formação 

para promoção do sucesso 

escolar - (EQAVET)

17/06/2019 15/05/2019 13/11/2020 20 715,00 FSE 17 607,75

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Cávado Barcelos

POCH-04-5267-FSE-000413
Programa Operacional do 

Capital Humano

04 - Qualidade e inovação do sistema de 

educação e formação

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS VALE 

D'ESTE

Qualidade e eficiência do 

sistema de educação e formação 

para promoção do sucesso 

escolar - (EQAVET)

22/05/2019 01/05/2019 31/10/2020 16 600,00 FSE 14 110,00

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Cávado Barcelos

POCH-04-5267-FSE-000414
Programa Operacional do 

Capital Humano

04 - Qualidade e inovação do sistema de 

educação e formação

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE 

MONÇÃO

Qualidade e eficiência do 

sistema de educação e formação 

para promoção do sucesso 

escolar - (EQAVET)

23/04/2019 02/05/2019 31/10/2020 16 600,00 FSE 14 110,00

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Alto Minho Monção

POCH-04-5267-FSE-000415
Programa Operacional do 

Capital Humano

04 - Qualidade e inovação do sistema de 

educação e formação

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS 

DR.MÁRIO FONSECA, LOUSADA

Qualidade e eficiência do 

sistema de educação e formação 

para promoção do sucesso 

escolar - (EQAVET)

08/05/2019 02/05/2019 31/10/2020 16 600,00 FSE 14 110,00

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Tâmega e Sousa Lousada

POCH-04-5267-FSE-000416
Programa Operacional do 

Capital Humano

04 - Qualidade e inovação do sistema de 

educação e formação
AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE CISTER

Qualidade e eficiência do 

sistema de educação e formação 

para promoção do sucesso 

escolar - (EQAVET)

30/05/2019 02/09/2019 28/02/2021 20 715,00 FSE 17 607,75

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Oeste Alcobaça

POCH-04-5267-FSE-000417
Programa Operacional do 

Capital Humano

04 - Qualidade e inovação do sistema de 

educação e formação

INSTITUTO DE NOSSA SENHORA DE 

FÁTIMA

Qualidade e eficiência do 

sistema de educação e formação 

para promoção do sucesso 

escolar - (EQAVET)

17/05/2019 02/05/2019 02/09/2020 16 500,00 FSE 14 025,00

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Alentejo Litoral Odemira

POCH-04-5267-FSE-000418
Programa Operacional do 

Capital Humano

04 - Qualidade e inovação do sistema de 

educação e formação

CEPROF - CENTROS ESCOLARES DE 

ENSINO PROFISSIONAL LDA

Qualidade e eficiência do 

sistema de educação e formação 

para promoção do sucesso 

escolar - (EQAVET)

22/05/2019 03/06/2019 02/12/2020 20 715,00 FSE 17 607,75

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal
Área Metropolitana do 

Porto
Espinho

POCH-04-5267-FSE-000419
Programa Operacional do 

Capital Humano

04 - Qualidade e inovação do sistema de 

educação e formação

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS SÁ DE 

MIRANDA, BRAGA

Qualidade e eficiência do 

sistema de educação e formação 

para promoção do sucesso 

escolar - (EQAVET)

22/05/2019 02/07/2019 31/12/2020 20 715,00 FSE 17 607,75

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Cávado Braga

POCH-04-5267-FSE-000420
Programa Operacional do 

Capital Humano

04 - Qualidade e inovação do sistema de 

educação e formação
SEMINARIO LICEAL DE PENAFIRME

Qualidade e eficiência do 

sistema de educação e formação 

para promoção do sucesso 

escolar - (EQAVET)

11/06/2019 02/05/2019 02/08/2020 16 600,00 FSE 14 110,00

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Oeste Torres Vedras

POCH-04-5267-FSE-000421
Programa Operacional do 

Capital Humano

04 - Qualidade e inovação do sistema de 

educação e formação

SEMINFOR - ESCOLA PROFISSIONAL DE 

PENAFIRME, LIMITADA

Qualidade e eficiência do 

sistema de educação e formação 

para promoção do sucesso 

escolar - (EQAVET)

30/05/2019 02/05/2019 02/08/2020 20 715,00 FSE 17 607,75

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Oeste Torres Vedras

POCH-04-5267-FSE-000422
Programa Operacional do 

Capital Humano

04 - Qualidade e inovação do sistema de 

educação e formação

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE JOSÉ 

RELVAS

Qualidade e eficiência do 

sistema de educação e formação 

para promoção do sucesso 

escolar - (EQAVET)

04/06/2019 02/09/2019 28/02/2021 16 600,00 FSE 14 110,00

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Lezíria do Tejo Alpiarça
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POCH-04-5267-FSE-000423
Programa Operacional do 

Capital Humano

04 - Qualidade e inovação do sistema de 

educação e formação

SOCIEDADE PROMOTORA DE 

ESTABELECIMENTOS DE ENSINO LDA

Qualidade e eficiência do 

sistema de educação e formação 

para promoção do sucesso 

escolar - (EQAVET)

08/05/2019 01/06/2019 31/10/2020 13 821,96 FSE 11 748,67

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal
Área Metropolitana do 

Porto
Espinho

POCH-04-5267-FSE-000424
Programa Operacional do 

Capital Humano

04 - Qualidade e inovação do sistema de 

educação e formação

EMPRESA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E 

CULTURA DE BARCELOS, E.M.

Qualidade e eficiência do 

sistema de educação e formação 

para promoção do sucesso 

escolar - (EQAVET)

14/05/2019 01/04/2019 30/09/2020 20 715,00 FSE 17 607,75

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Cávado Barcelos

POCH-04-5267-FSE-000425
Programa Operacional do 

Capital Humano

04 - Qualidade e inovação do sistema de 

educação e formação

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE 

FONTES PEREIRA DE MELO

Qualidade e eficiência do 

sistema de educação e formação 

para promoção do sucesso 

escolar - (EQAVET)

22/05/2019 02/09/2019 28/02/2021 26 000,00 FSE 22 100,00

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal
Área Metropolitana do 

Porto
Porto

POCH-04-5267-FSE-000426
Programa Operacional do 

Capital Humano

04 - Qualidade e inovação do sistema de 

educação e formação

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS JOAQUIM 

DE ARAÚJO, GUILHUFE, PENAFIEL

Qualidade e eficiência do 

sistema de educação e formação 

para promoção do sucesso 

escolar - (EQAVET)

26/04/2019 01/04/2019 30/09/2020 20 715,00 FSE 17 607,75

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Tâmega e Sousa Penafiel

POCH-04-5267-FSE-000427
Programa Operacional do 

Capital Humano

04 - Qualidade e inovação do sistema de 

educação e formação

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE 

VALDEVEZ

Qualidade e eficiência do 

sistema de educação e formação 

para promoção do sucesso 

escolar - (EQAVET)

27/05/2019 02/09/2019 28/02/2021 20 715,00 FSE 17 607,75

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Alto Minho Arcos de Valdevez

POCH-04-5267-FSE-000428
Programa Operacional do 

Capital Humano

04 - Qualidade e inovação do sistema de 

educação e formação

ALTERNANCIA-ENSINO E FORMAÇÃO 

PROFISSIONAL CRL

Qualidade e eficiência do 

sistema de educação e formação 

para promoção do sucesso 

escolar - (EQAVET)

08/05/2019 01/04/2019 30/09/2020 20 715,00 FSE 17 607,75

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal
Área Metropolitana do 

Porto
Matosinhos

POCH-04-5267-FSE-000429
Programa Operacional do 

Capital Humano

04 - Qualidade e inovação do sistema de 

educação e formação

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE 

ALCÁCER DO SAL

Qualidade e eficiência do 

sistema de educação e formação 

para promoção do sucesso 

escolar - (EQAVET)

26/04/2019 08/05/2019 31/10/2020 16 600,00 FSE 14 110,00

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Alentejo Litoral Alcácer do Sal

POCH-04-5267-FSE-000430
Programa Operacional do 

Capital Humano

04 - Qualidade e inovação do sistema de 

educação e formação

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE 

PAREDES

Qualidade e eficiência do 

sistema de educação e formação 

para promoção do sucesso 

escolar - (EQAVET)

23/04/2019 02/05/2019 31/10/2020 16 600,00 FSE 14 110,00

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal
Área Metropolitana do 

Porto
Paredes

POCH-04-5267-FSE-000431
Programa Operacional do 

Capital Humano

04 - Qualidade e inovação do sistema de 

educação e formação

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE 

ALMEIRIM

Qualidade e eficiência do 

sistema de educação e formação 

para promoção do sucesso 

escolar - (EQAVET)

22/05/2019 01/06/2019 30/11/2020 16 572,00 FSE 14 086,20

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Lezíria do Tejo Almeirim

POCH-04-5267-FSE-000432
Programa Operacional do 

Capital Humano

04 - Qualidade e inovação do sistema de 

educação e formação
RUIZ,COSTA & FILHOS LDA

Qualidade e eficiência do 

sistema de educação e formação 

para promoção do sucesso 

escolar - (EQAVET)

04/06/2019 02/05/2019 02/08/2020 20 715,00 FSE 17 607,75

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal
Área Metropolitana do 

Porto
Matosinhos

POCH-04-5267-FSE-000433
Programa Operacional do 

Capital Humano

04 - Qualidade e inovação do sistema de 

educação e formação

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE 

ALBERGARIA-A-VELHA

Qualidade e eficiência do 

sistema de educação e formação 

para promoção do sucesso 

escolar - (EQAVET)

10/05/2019 01/07/2019 31/12/2020 17 606,00 FSE 14 965,10

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Região de Aveiro Albergaria-a-Velha

POCH-04-5267-FSE-000434
Programa Operacional do 

Capital Humano

04 - Qualidade e inovação do sistema de 

educação e formação

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE 

MONSERRATE, VIANA DO CASTELO

Qualidade e eficiência do 

sistema de educação e formação 

para promoção do sucesso 

escolar - (EQAVET)

30/05/2019 02/05/2019 31/10/2020 26 000,00 FSE 22 100,00

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Alto Minho Viana do Castelo

POCH-04-5267-FSE-000435
Programa Operacional do 

Capital Humano

04 - Qualidade e inovação do sistema de 

educação e formação

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS 

LEONARDO COIMBRA FILHO

Qualidade e eficiência do 

sistema de educação e formação 

para promoção do sucesso 

escolar - (EQAVET)

08/05/2019 10/09/2019 28/02/2021 16 600,00 FSE 14 110,00

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal
Área Metropolitana do 

Porto
Porto

POCH-04-5267-FSE-000436
Programa Operacional do 

Capital Humano

04 - Qualidade e inovação do sistema de 

educação e formação

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE 

ÁGUEDA SUL

Qualidade e eficiência do 

sistema de educação e formação 

para promoção do sucesso 

escolar - (EQAVET)

04/06/2019 01/04/2019 30/09/2020 26 000,00 FSE 22 100,00

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Região de Aveiro Águeda

POCH-04-5267-FSE-000437
Programa Operacional do 

Capital Humano

04 - Qualidade e inovação do sistema de 

educação e formação

ASSOCIAÇÃO PARA A ESCOLA 

PROFISSIONAL DE ARTES DA BEIRA 

INTERIOR

Qualidade e eficiência do 

sistema de educação e formação 

para promoção do sucesso 

escolar - (EQAVET)

02/05/2019 02/05/2019 01/11/2020 20 714,00 FSE 17 606,90

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Beiras e Serra da Estrela Covilhã

POCH-04-5267-FSE-000438
Programa Operacional do 

Capital Humano

04 - Qualidade e inovação do sistema de 

educação e formação

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE 

RIBEIRA DE PENA

Qualidade e eficiência do 

sistema de educação e formação 

para promoção do sucesso 

escolar - (EQAVET)

17/05/2019 02/09/2019 28/02/2021 16 600,00 FSE 14 110,00

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Alto Tâmega Ribeira de Pena

POCH-04-5267-FSE-000439
Programa Operacional do 

Capital Humano

04 - Qualidade e inovação do sistema de 

educação e formação
BEATRIZ RIBEIRO & FILHOS LDA

Qualidade e eficiência do 

sistema de educação e formação 

para promoção do sucesso 

escolar - (EQAVET)

04/06/2019 01/06/2019 30/11/2020 20 715,00 FSE 17 607,75

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal
Área Metropolitana do 

Porto
Porto

POCH-04-5267-FSE-000440
Programa Operacional do 

Capital Humano

04 - Qualidade e inovação do sistema de 

educação e formação

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE VIEIRA 

DE LEIRIA

Qualidade e eficiência do 

sistema de educação e formação 

para promoção do sucesso 

escolar - (EQAVET)

17/05/2019 02/09/2019 28/02/2021 16 600,00 FSE 14 110,00

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Região de Leiria Marinha Grande

POCH-04-5267-FSE-000441
Programa Operacional do 

Capital Humano

04 - Qualidade e inovação do sistema de 

educação e formação

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE 

SALVATERRA DE MAGOS

Qualidade e eficiência do 

sistema de educação e formação 

para promoção do sucesso 

escolar - (EQAVET)

10/05/2019 05/09/2019 28/02/2021 16 600,00 FSE 14 110,00

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Lezíria do Tejo Salvaterra de Magos

POCH-04-5267-FSE-000442
Programa Operacional do 

Capital Humano

04 - Qualidade e inovação do sistema de 

educação e formação

ESCOLA SECUNDÁRIA DE INÊS DE 

CASTRO

Qualidade e eficiência do 

sistema de educação e formação 

para promoção do sucesso 

escolar - (EQAVET)

22/05/2019 02/09/2019 28/02/2021 20 715,00 FSE 17 607,75

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal
Área Metropolitana do 

Porto
Vila Nova de Gaia

POCH-04-5267-FSE-000443
Programa Operacional do 

Capital Humano

04 - Qualidade e inovação do sistema de 

educação e formação

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE 

FAJÕES

Qualidade e eficiência do 

sistema de educação e formação 

para promoção do sucesso 

escolar - (EQAVET)

17/05/2019 02/09/2019 28/02/2021 20 715,00 FSE 17 607,75

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal
Área Metropolitana do 

Porto
Oliveira de Azeméis

POCH-04-5267-FSE-000444
Programa Operacional do 

Capital Humano

04 - Qualidade e inovação do sistema de 

educação e formação

D.E.F.P. - DESENVOLVIMENTO, ENSINO 

E FORMAÇÃO PROFISSIONAL LDA

Qualidade e eficiência do 

sistema de educação e formação 

para promoção do sucesso 

escolar - (EQAVET)

17/05/2019 01/06/2019 30/11/2020 17 870,00 FSE 15 189,50

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal
Terras de Trás-os-

Montes
Bragança

POCH-04-5267-FSE-000445
Programa Operacional do 

Capital Humano

04 - Qualidade e inovação do sistema de 

educação e formação

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE PONTE 

DE SÔR

Qualidade e eficiência do 

sistema de educação e formação 

para promoção do sucesso 

escolar - (EQAVET)

17/05/2019 02/05/2019 31/10/2020 16 600,00 FSE 14 110,00

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Alto Alentejo Ponte de Sor

POCH-04-5267-FSE-000446
Programa Operacional do 

Capital Humano

04 - Qualidade e inovação do sistema de 

educação e formação

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS JOÃO DA 

SILVA CORREIA

Qualidade e eficiência do 

sistema de educação e formação 

para promoção do sucesso 

escolar - (EQAVET)

04/06/2019 04/09/2019 28/02/2021 20 715,00 FSE 17 607,75

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal
Área Metropolitana do 

Porto
São João da Madeira
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POCH-04-5267-FSE-000448
Programa Operacional do 

Capital Humano

04 - Qualidade e inovação do sistema de 

educação e formação
ASSOCIAÇÃO DIOGO DE AZAMBUJA

Qualidade e eficiência do 

sistema de educação e formação 

para promoção do sucesso 

escolar - (EQAVET)

23/04/2019 02/05/2019 31/10/2020 20 548,36 FSE 17 466,11

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Região de Coimbra Montemor-o-Velho

POCH-04-5267-FSE-000449
Programa Operacional do 

Capital Humano

04 - Qualidade e inovação do sistema de 

educação e formação

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS ANDRÉ DE 

GOUVEIA, ÉVORA

Qualidade e eficiência do 

sistema de educação e formação 

para promoção do sucesso 

escolar - (EQAVET)

10/05/2019 02/09/2019 28/02/2021 20 715,00 FSE 17 607,75

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Alentejo Central Évora

POCH-04-5267-FSE-000450
Programa Operacional do 

Capital Humano

04 - Qualidade e inovação do sistema de 

educação e formação

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS GABRIEL 

PEREIRA

Qualidade e eficiência do 

sistema de educação e formação 

para promoção do sucesso 

escolar - (EQAVET)

08/05/2019 02/09/2019 02/02/2021 20 715,00 FSE 17 607,75

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Alentejo Central Évora

POCH-04-5267-FSE-000451
Programa Operacional do 

Capital Humano

04 - Qualidade e inovação do sistema de 

educação e formação
ESCOLA SECUNDARIA DE VIRIATO,VISEU

Qualidade e eficiência do 

sistema de educação e formação 

para promoção do sucesso 

escolar - (EQAVET)

08/05/2019 01/06/2019 30/11/2020 16 572,00 FSE 14 086,20

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Viseu Dão Lafões Viseu

POCH-04-5267-FSE-000452
Programa Operacional do 

Capital Humano

04 - Qualidade e inovação do sistema de 

educação e formação

ASSOCIAÇÃO PARA A FORMAÇÃO 

TECNOLOGICA NO LITORAL 

ALENTEJANO

Qualidade e eficiência do 

sistema de educação e formação 

para promoção do sucesso 

escolar - (EQAVET)

11/06/2019 02/05/2019 01/11/2020 15 115,00 FSE 12 847,75

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Alentejo Litoral Sines

POCH-04-5267-FSE-000453
Programa Operacional do 

Capital Humano

04 - Qualidade e inovação do sistema de 

educação e formação
AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE MIRA

Qualidade e eficiência do 

sistema de educação e formação 

para promoção do sucesso 

escolar - (EQAVET)

14/05/2019 01/04/2019 30/09/2020 16 600,00 FSE 14 110,00

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Região de Coimbra Mira

POCH-04-5267-FSE-000454
Programa Operacional do 

Capital Humano

04 - Qualidade e inovação do sistema de 

educação e formação

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DO 

FUNDÃO

Qualidade e eficiência do 

sistema de educação e formação 

para promoção do sucesso 

escolar - (EQAVET)

17/05/2019 01/09/2019 28/02/2021 16 462,80 FSE 13 993,38

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Beiras e Serra da Estrela Fundão

POCH-04-5267-FSE-000455
Programa Operacional do 

Capital Humano

04 - Qualidade e inovação do sistema de 

educação e formação

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DR. 

GINESTAL MACHADO

Qualidade e eficiência do 

sistema de educação e formação 

para promoção do sucesso 

escolar - (EQAVET)

10/05/2019 02/09/2019 28/02/2021 20 715,00 FSE 17 607,75

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Lezíria do Tejo Santarém

POCH-04-5267-FSE-000456
Programa Operacional do 

Capital Humano

04 - Qualidade e inovação do sistema de 

educação e formação

QUINTA DE TUBERAIS - ENSINO 

PROFISSIONAL DE CINFÃES, E.M. 

UNIPESSOAL LDA

Qualidade e eficiência do 

sistema de educação e formação 

para promoção do sucesso 

escolar - (EQAVET)

10/05/2019 31/05/2019 01/11/2020 12 800,00 FSE 10 880,00

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Tâmega e Sousa Cinfães

POCH-04-5267-FSE-000457
Programa Operacional do 

Capital Humano

04 - Qualidade e inovação do sistema de 

educação e formação

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DR. 

MACHADO DE MATOS, FELGUEIRAS

Qualidade e eficiência do 

sistema de educação e formação 

para promoção do sucesso 

escolar - (EQAVET)

26/06/2019 01/05/2019 31/10/2020 16 600,00 FSE 14 110,00

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Tâmega e Sousa Felgueiras

POCH-04-5267-FSE-000458
Programa Operacional do 

Capital Humano

04 - Qualidade e inovação do sistema de 

educação e formação
LUSO-FORMATAR S.A.

Qualidade e eficiência do 

sistema de educação e formação 

para promoção do sucesso 

escolar - (EQAVET)

30/05/2019 01/04/2019 30/09/2020 16 600,00 FSE 14 110,00

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal
Área Metropolitana do 

Porto
Vila Nova de Gaia

POCH-04-5267-FSE-000459
Programa Operacional do 

Capital Humano

04 - Qualidade e inovação do sistema de 

educação e formação

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS TENENTE 

CORONEL ADÃO CARRAPATOSO, VILA 

NOVA DE FOZ CÔA

Qualidade e eficiência do 

sistema de educação e formação 

para promoção do sucesso 

escolar - (EQAVET)

08/05/2019 02/09/2019 02/02/2021 16 600,00 FSE 14 110,00

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Douro Vila Nova de Foz Côa

POCH-04-5267-FSE-000460
Programa Operacional do 

Capital Humano

04 - Qualidade e inovação do sistema de 

educação e formação
IG - ESCOLA PROFISSIONAL LDA

Qualidade e eficiência do 

sistema de educação e formação 

para promoção do sucesso 

escolar - (EQAVET)

27/05/2019 10/05/2019 31/10/2020 20 715,00 FSE 17 607,75

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Beiras e Serra da Estrela Gouveia

POCH-04-5267-FSE-000461
Programa Operacional do 

Capital Humano

04 - Qualidade e inovação do sistema de 

educação e formação

AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS 

DE PINHEIRO

Qualidade e eficiência do 

sistema de educação e formação 

para promoção do sucesso 

escolar - (EQAVET)

10/05/2019 02/09/2019 02/02/2021 16 600,00 FSE 14 110,00

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Tâmega e Sousa Penafiel

POCH-04-5267-FSE-000462
Programa Operacional do 

Capital Humano

04 - Qualidade e inovação do sistema de 

educação e formação

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS CAMILO 

CASTELO BRANCO

Qualidade e eficiência do 

sistema de educação e formação 

para promoção do sucesso 

escolar - (EQAVET)

26/04/2019 01/07/2019 31/12/2020 20 715,00 FSE 17 607,75

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Ave Vila Nova de Famalicão

POCH-04-5267-FSE-000463
Programa Operacional do 

Capital Humano

04 - Qualidade e inovação do sistema de 

educação e formação

ESCOLA SECUNDÁRIA AFONSO LOPES 

VIEIRA, LEIRIA

Qualidade e eficiência do 

sistema de educação e formação 

para promoção do sucesso 

escolar - (EQAVET)

02/05/2019 02/09/2019 28/02/2021 20 715,00 FSE 17 607,75

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Região de Leiria Leiria

POCH-04-5267-FSE-000464
Programa Operacional do 

Capital Humano

04 - Qualidade e inovação do sistema de 

educação e formação

COLEGIO DE NOSSA SENHORA DA 

APRESENTAÇÃO

Qualidade e eficiência do 

sistema de educação e formação 

para promoção do sucesso 

escolar - (EQAVET)

06/02/2020 01/07/2019 31/12/2020 16 590,00 FSE 14 101,50

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Região de Aveiro Vagos

POCH-04-5267-FSE-000465
Programa Operacional do 

Capital Humano

04 - Qualidade e inovação do sistema de 

educação e formação

ESCOLA PROFISSIONAL AGRICOLA 

QUINTA DA LAGEOSA

Qualidade e eficiência do 

sistema de educação e formação 

para promoção do sucesso 

escolar - (EQAVET)

14/05/2019 01/03/2019 31/08/2020 20 140,58 FSE 17 119,49

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Beiras e Serra da Estrela Covilhã

POCH-04-5267-FSE-000466
Programa Operacional do 

Capital Humano

04 - Qualidade e inovação do sistema de 

educação e formação

AEC - ASSOCIAÇÃO DE EDUCAÇÃO E 

CULTURA

Qualidade e eficiência do 

sistema de educação e formação 

para promoção do sucesso 

escolar - (EQAVET)

04/06/2019 01/07/2019 31/12/2020 16 600,00 FSE 14 110,00

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Região de Leiria Leiria

POCH-04-5267-FSE-000467
Programa Operacional do 

Capital Humano

04 - Qualidade e inovação do sistema de 

educação e formação

OVAR FORMA - ENSINO E FORMAÇÃO , 

LDA

Qualidade e eficiência do 

sistema de educação e formação 

para promoção do sucesso 

escolar - (EQAVET)

17/05/2019 01/06/2019 30/11/2020 17 252,25 FSE 14 664,41

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Região de Aveiro Ovar

POCH-04-5267-FSE-000468
Programa Operacional do 

Capital Humano

04 - Qualidade e inovação do sistema de 

educação e formação

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS JOSÉ 

SANCHES E S. VICENTE DA BEIRA

Qualidade e eficiência do 

sistema de educação e formação 

para promoção do sucesso 

escolar - (EQAVET)

10/05/2019 01/04/2019 30/09/2020 16 600,00 FSE 14 110,00

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Beira Baixa Castelo Branco

POCH-04-5267-FSE-000469
Programa Operacional do 

Capital Humano

04 - Qualidade e inovação do sistema de 

educação e formação

ASSOCIAÇÃO TORREJANA DE ENSINO 

PROFISSIONAL

Qualidade e eficiência do 

sistema de educação e formação 

para promoção do sucesso 

escolar - (EQAVET)

17/05/2019 15/05/2019 31/10/2020 17 713,30 FSE 15 056,31

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Médio Tejo Torres Novas

POCH-04-5267-FSE-000470
Programa Operacional do 

Capital Humano

04 - Qualidade e inovação do sistema de 

educação e formação

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE 

CARREGAL DO SAL

Qualidade e eficiência do 

sistema de educação e formação 

para promoção do sucesso 

escolar - (EQAVET)

22/05/2019 01/06/2019 30/11/2020 13 280,00 FSE 11 288,00

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Viseu Dão Lafões Carregal do Sal

POCH-04-5267-FSE-000471
Programa Operacional do 

Capital Humano

04 - Qualidade e inovação do sistema de 

educação e formação

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS D. 

SANCHO I, VILA NOVA DE FAMALICÃO

Qualidade e eficiência do 

sistema de educação e formação 

para promoção do sucesso 

escolar - (EQAVET)

17/05/2019 03/06/2019 01/12/2020 20 695,00 FSE 17 590,75

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Ave Vila Nova de Famalicão
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POCH-04-5267-FSE-000472
Programa Operacional do 

Capital Humano

04 - Qualidade e inovação do sistema de 

educação e formação

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DA 

GAFANHA DA NAZARÉ

Qualidade e eficiência do 

sistema de educação e formação 

para promoção do sucesso 

escolar - (EQAVET)

17/05/2019 02/09/2019 28/02/2021 16 600,00 FSE 14 110,00

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Região de Aveiro Ílhavo

POCH-04-5267-FSE-000473
Programa Operacional do 

Capital Humano

04 - Qualidade e inovação do sistema de 

educação e formação

INSTITUTO EDUCATIVO DO JUNCAL, 

S.A.

Qualidade e eficiência do 

sistema de educação e formação 

para promoção do sucesso 

escolar - (EQAVET)

26/06/2019 01/05/2019 31/10/2020 15 000,00 FSE 12 750,00

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Região de Leiria Porto de Mós

POCH-04-5267-FSE-000474
Programa Operacional do 

Capital Humano

04 - Qualidade e inovação do sistema de 

educação e formação

AGRUPAMENTO ESCOLAS D. AFONSO 

SANCHES, VILA DO CONDE

Qualidade e eficiência do 

sistema de educação e formação 

para promoção do sucesso 

escolar - (EQAVET)

22/05/2019 01/04/2019 30/09/2020 16 572,00 FSE 14 086,20

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal
Área Metropolitana do 

Porto
Vila do Conde

POCH-04-5267-FSE-000475
Programa Operacional do 

Capital Humano

04 - Qualidade e inovação do sistema de 

educação e formação

ESCOLA PROFISSIONAL DE 

DESENVOLVIMENTO RURAL DE ALTER 

DO CHÃO

Qualidade e eficiência do 

sistema de educação e formação 

para promoção do sucesso 

escolar - (EQAVET)

06/05/2019 02/05/2019 31/10/2020 16 572,00 FSE 14 086,20

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Alto Alentejo Alter do Chão

POCH-04-5267-FSE-000476
Programa Operacional do 

Capital Humano

04 - Qualidade e inovação do sistema de 

educação e formação
AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE VAGOS

Qualidade e eficiência do 

sistema de educação e formação 

para promoção do sucesso 

escolar - (EQAVET)

06/05/2019 01/06/2019 30/11/2020 13 270,00 FSE 11 279,50

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Região de Aveiro Vagos

POCH-04-5267-FSE-000477
Programa Operacional do 

Capital Humano

04 - Qualidade e inovação do sistema de 

educação e formação

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE 

CABECEIRAS DE BASTO

Qualidade e eficiência do 

sistema de educação e formação 

para promoção do sucesso 

escolar - (EQAVET)

04/06/2019 08/04/2019 30/09/2020 13 280,00 FSE 11 288,00

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Ave Cabeceiras de Basto

POCH-04-5267-FSE-000478
Programa Operacional do 

Capital Humano

04 - Qualidade e inovação do sistema de 

educação e formação

ESCOLA PROFISSIONAL DE FERMIL, 

CELORICO DE BASTO

Qualidade e eficiência do 

sistema de educação e formação 

para promoção do sucesso 

escolar - (EQAVET)

02/05/2019 02/05/2019 31/10/2020 16 572,00 FSE 14 086,20

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Tâmega e Sousa Celorico de Basto

POCH-04-5267-FSE-000479
Programa Operacional do 

Capital Humano

04 - Qualidade e inovação do sistema de 

educação e formação

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE 

CELORICO DE BASTO

Qualidade e eficiência do 

sistema de educação e formação 

para promoção do sucesso 

escolar - (EQAVET)

22/05/2019 01/04/2019 30/09/2020 13 280,00 FSE 11 288,00

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Tâmega e Sousa Celorico de Basto

POCH-04-5267-FSE-000480
Programa Operacional do 

Capital Humano

04 - Qualidade e inovação do sistema de 

educação e formação

ESCOLA PROFISSIONAL DE 

DESENVOLVIMENTO RURAL DE 

ABRANTES

Qualidade e eficiência do 

sistema de educação e formação 

para promoção do sucesso 

escolar - (EQAVET)

04/06/2019 06/05/2019 31/10/2020 16 572,00 FSE 14 086,20

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Médio Tejo Abrantes

POCH-04-5267-FSE-000481
Programa Operacional do 

Capital Humano

04 - Qualidade e inovação do sistema de 

educação e formação
ESCOLA SECUNDÁRIA DE FELGUEIRAS

Qualidade e eficiência do 

sistema de educação e formação 

para promoção do sucesso 

escolar - (EQAVET)

14/05/2019 02/05/2019 31/10/2020 16 572,00 FSE 14 086,20

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Tâmega e Sousa Felgueiras

POCH-04-5267-FSE-000482
Programa Operacional do 

Capital Humano

04 - Qualidade e inovação do sistema de 

educação e formação

ESCOLA PROFISSIONAL DE 

AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO 

RURAL DE MARCO DE CANAVESES

Qualidade e eficiência do 

sistema de educação e formação 

para promoção do sucesso 

escolar - (EQAVET)

17/05/2019 02/05/2019 31/10/2020 16 572,00 FSE 14 086,20

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Tâmega e Sousa Marco de Canaveses

POCH-04-5267-FSE-000483
Programa Operacional do 

Capital Humano

04 - Qualidade e inovação do sistema de 

educação e formação

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS Nº 1 DE 

GONDOMAR

Qualidade e eficiência do 

sistema de educação e formação 

para promoção do sucesso 

escolar - (EQAVET)

06/05/2019 11/04/2019 30/09/2020 16 572,00 FSE 14 086,20

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal
Área Metropolitana do 

Porto
Gondomar

POCH-04-5267-FSE-000484
Programa Operacional do 

Capital Humano

04 - Qualidade e inovação do sistema de 

educação e formação

ESCOLA PROFISSIONAL DE 

AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO 

RURAL DE CARVALHAIS/MIRANDELA

Qualidade e eficiência do 

sistema de educação e formação 

para promoção do sucesso 

escolar - (EQAVET)

27/05/2019 02/05/2019 31/10/2020 16 572,00 FSE 14 086,20

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal
Terras de Trás-os-

Montes
Mirandela

POCH-04-5267-FSE-000485
Programa Operacional do 

Capital Humano

04 - Qualidade e inovação do sistema de 

educação e formação

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DR. 

MÁRIO SACRAMENTO, AVEIRO

Qualidade e eficiência do 

sistema de educação e formação 

para promoção do sucesso 

escolar - (EQAVET)

10/05/2019 01/06/2019 30/11/2020 13 270,00 FSE 11 279,50

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Região de Aveiro Aveiro

POCH-04-5267-FSE-000486
Programa Operacional do 

Capital Humano

04 - Qualidade e inovação do sistema de 

educação e formação
ESCOLA SECUNDARIA DE D.DINIS

Qualidade e eficiência do 

sistema de educação e formação 

para promoção do sucesso 

escolar - (EQAVET)

23/04/2019 01/06/2019 30/11/2020 16 572,00 FSE 14 086,20

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Região de Coimbra Coimbra

POCH-04-5267-FSE-000487
Programa Operacional do 

Capital Humano

04 - Qualidade e inovação do sistema de 

educação e formação

NOVALVITO - ENSINO PROFISSIONAL, 

COOPERATIVA DE INTERESSE PÚBLICO 

DE RESPONSABILIDADE LIMITADA

Qualidade e eficiência do 

sistema de educação e formação 

para promoção do sucesso 

escolar - (EQAVET)

08/05/2019 02/05/2019 01/11/2020 20 715,00 FSE 17 607,75

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Baixo Alentejo Alvito

POCH-04-5267-FSE-000488
Programa Operacional do 

Capital Humano

04 - Qualidade e inovação do sistema de 

educação e formação

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE 

PADRÃO DA LÉGUA

Qualidade e eficiência do 

sistema de educação e formação 

para promoção do sucesso 

escolar - (EQAVET)

27/05/2019 03/06/2019 15/11/2020 16 595,50 FSE 14 106,18

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal
Área Metropolitana do 

Porto
Matosinhos

POCH-04-5267-FSE-000489
Programa Operacional do 

Capital Humano

04 - Qualidade e inovação do sistema de 

educação e formação

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE 

ALCANENA

Qualidade e eficiência do 

sistema de educação e formação 

para promoção do sucesso 

escolar - (EQAVET)

23/04/2019 01/06/2019 30/11/2020 13 280,00 FSE 11 288,00

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Médio Tejo Alcanena

POCH-04-5267-FSE-000490
Programa Operacional do 

Capital Humano

04 - Qualidade e inovação do sistema de 

educação e formação

AGRUPAMENTO VERTICAL DE MONDIM 

DE BASTO

Qualidade e eficiência do 

sistema de educação e formação 

para promoção do sucesso 

escolar - (EQAVET)

23/04/2019 10/04/2019 30/09/2020 13 280,00 FSE 11 288,00

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Ave Mondim de Basto

POCH-04-5267-FSE-000491
Programa Operacional do 

Capital Humano

04 - Qualidade e inovação do sistema de 

educação e formação

ESCOLA PROFISSIONAL DE 

AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO 

RURAL DE PONTE DE LIMA

Qualidade e eficiência do 

sistema de educação e formação 

para promoção do sucesso 

escolar - (EQAVET)

14/05/2019 03/05/2019 31/10/2020 16 572,00 FSE 14 086,20

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Alto Minho Ponte de Lima

POCH-04-5267-FSE-000492
Programa Operacional do 

Capital Humano

04 - Qualidade e inovação do sistema de 

educação e formação

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DR. 

BENTO DA CRUZ, MONTALEGRE

Qualidade e eficiência do 

sistema de educação e formação 

para promoção do sucesso 

escolar - (EQAVET)

26/04/2019 08/04/2019 30/09/2020 13 280,00 FSE 11 288,00

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Alto Tâmega Montalegre

POCH-04-5267-FSE-000493
Programa Operacional do 

Capital Humano

04 - Qualidade e inovação do sistema de 

educação e formação

ESCOLA PROFISSIONAL DE 

DESENVOLVIMENTO RURAL DO RODO, 

PESO DA RÉGUA

Qualidade e eficiência do 

sistema de educação e formação 

para promoção do sucesso 

escolar - (EQAVET)

17/05/2019 03/04/2019 30/09/2020 16 572,00 FSE 14 086,20

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Douro Peso da Régua

POCH-04-5267-FSE-000494
Programa Operacional do 

Capital Humano

04 - Qualidade e inovação do sistema de 

educação e formação

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS LOUSADA 

OESTE

Qualidade e eficiência do 

sistema de educação e formação 

para promoção do sucesso 

escolar - (EQAVET)

26/04/2019 02/05/2019 30/10/2020 13 280,00 FSE 11 288,00

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Tâmega e Sousa Lousada

POCH-04-5267-FSE-000495
Programa Operacional do 

Capital Humano

04 - Qualidade e inovação do sistema de 

educação e formação

ESCOLA PROFISSIONAL AGRICOLA 

CONDE DE S. BENTO

Qualidade e eficiência do 

sistema de educação e formação 

para promoção do sucesso 

escolar - (EQAVET)

22/05/2019 01/04/2019 30/09/2020 16 572,00 FSE 14 086,20

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal
Área Metropolitana do 

Porto
Santo Tirso
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POCH-04-5267-FSE-000496
Programa Operacional do 

Capital Humano

04 - Qualidade e inovação do sistema de 

educação e formação

ALSUD - COOPERATIVA DE ENSINO E 

FORMAÇÃO PROFISSIONAL DO 

ALENGARVE, CIPRL

Qualidade e eficiência do 

sistema de educação e formação 

para promoção do sucesso 

escolar - (EQAVET)

14/05/2019 15/05/2019 31/10/2020 16 590,00 FSE 14 101,50

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Baixo Alentejo Mértola

POCH-04-5267-FSE-000497
Programa Operacional do 

Capital Humano

04 - Qualidade e inovação do sistema de 

educação e formação

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS COIMBRA 

OESTE

Qualidade e eficiência do 

sistema de educação e formação 

para promoção do sucesso 

escolar - (EQAVET)

26/04/2019 01/09/2019 28/02/2021 20 715,00 FSE 17 607,75

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Região de Coimbra Coimbra

POCH-04-5267-FSE-000498
Programa Operacional do 

Capital Humano

04 - Qualidade e inovação do sistema de 

educação e formação

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE SANTA 

MARIA DA FEIRA

Qualidade e eficiência do 

sistema de educação e formação 

para promoção do sucesso 

escolar - (EQAVET)

23/04/2019 01/06/2019 30/11/2020 20 800,00 FSE 17 680,00

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal
Área Metropolitana do 

Porto
Santa Maria da Feira

POCH-04-5267-FSE-000499
Programa Operacional do 

Capital Humano

04 - Qualidade e inovação do sistema de 

educação e formação

ENTEC - ENSINO TÉCNICO-

PROFISSIONAL LDA

Qualidade e eficiência do 

sistema de educação e formação 

para promoção do sucesso 

escolar - (EQAVET)

17/05/2019 03/06/2019 30/11/2020 16 599,00 FSE 14 109,15

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal
Área Metropolitana do 

Porto
Porto

POCH-04-5267-FSE-000500
Programa Operacional do 

Capital Humano

04 - Qualidade e inovação do sistema de 

educação e formação

ESCOLA PROFISSIONAL INFANTE 

D.HENRIQUE

Qualidade e eficiência do 

sistema de educação e formação 

para promoção do sucesso 

escolar - (EQAVET)

03/07/2019 02/09/2019 28/02/2021 20 715,00 FSE 17 607,75

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal
Área Metropolitana do 

Porto
Porto

POCH-04-5267-FSE-000501
Programa Operacional do 

Capital Humano

04 - Qualidade e inovação do sistema de 

educação e formação

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE 

ANADIA

Qualidade e eficiência do 

sistema de educação e formação 

para promoção do sucesso 

escolar - (EQAVET)

02/05/2019 01/06/2019 30/11/2020 16 572,00 FSE 14 086,20

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Região de Aveiro Anadia

POCH-04-5267-FSE-000502
Programa Operacional do 

Capital Humano

04 - Qualidade e inovação do sistema de 

educação e formação
AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE SEIA

Qualidade e eficiência do 

sistema de educação e formação 

para promoção do sucesso 

escolar - (EQAVET)

30/05/2019 01/04/2019 30/09/2020 20 715,00 FSE 17 607,75

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Beiras e Serra da Estrela Seia

POCH-04-5267-FSE-000503
Programa Operacional do 

Capital Humano

04 - Qualidade e inovação do sistema de 

educação e formação

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE 

CORUCHE

Qualidade e eficiência do 

sistema de educação e formação 

para promoção do sucesso 

escolar - (EQAVET)

26/04/2019 02/09/2019 02/02/2021 16 600,00 FSE 14 110,00

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Lezíria do Tejo Coruche

POCH-04-5267-FSE-000504
Programa Operacional do 

Capital Humano

04 - Qualidade e inovação do sistema de 

educação e formação

ESCOLA PROFISSIONAL NOVOS 

HORIZONTES LDA

Qualidade e eficiência do 

sistema de educação e formação 

para promoção do sucesso 

escolar - (EQAVET)

17/05/2019 01/05/2019 31/10/2020 16 600,00 FSE 14 110,00

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal
Área Metropolitana do 

Porto
Maia

POCH-04-5267-FSE-000505
Programa Operacional do 

Capital Humano

04 - Qualidade e inovação do sistema de 

educação e formação

ESCOLA PROFISSIONAL DO MARQUÊS 

DE VALLE FLOR LDA

Qualidade e eficiência do 

sistema de educação e formação 

para promoção do sucesso 

escolar - (EQAVET)

10/05/2019 02/05/2019 01/11/2020 20 596,00 FSE 17 506,60

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Douro Murça

POCH-04-5267-FSE-000506
Programa Operacional do 

Capital Humano

04 - Qualidade e inovação do sistema de 

educação e formação

EPO - CENTRO ESCOLAR E 

EMPRESARIAL DO SUDOESTE 

ALENTEJANO, S.A.

Qualidade e eficiência do 

sistema de educação e formação 

para promoção do sucesso 

escolar - (EQAVET)

08/05/2019 02/05/2019 02/08/2020 17 870,00 FSE 15 189,50

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Alentejo Litoral Odemira

POCH-04-5267-FSE-000507
Programa Operacional do 

Capital Humano

04 - Qualidade e inovação do sistema de 

educação e formação

ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL 

DE BARCELOS

Qualidade e eficiência do 

sistema de educação e formação 

para promoção do sucesso 

escolar - (EQAVET)

10/03/2020 02/05/2019 01/11/2020 16 590,00 FSE 14 101,50

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Cávado Barcelos

POCH-04-5267-FSE-000508
Programa Operacional do 

Capital Humano

04 - Qualidade e inovação do sistema de 

educação e formação

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE 

ALMODÔVAR

Qualidade e eficiência do 

sistema de educação e formação 

para promoção do sucesso 

escolar - (EQAVET)

26/04/2019 01/09/2019 28/02/2021 16 600,00 FSE 14 110,00

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Baixo Alentejo Almodôvar

POCH-04-5267-FSE-000509
Programa Operacional do 

Capital Humano

04 - Qualidade e inovação do sistema de 

educação e formação

SOCIEDADE DE ENSINO CENTRAL 

VILAMEANENSE S.A.

Qualidade e eficiência do 

sistema de educação e formação 

para promoção do sucesso 

escolar - (EQAVET)

22/05/2019 01/07/2019 30/11/2020 17 870,00 FSE 15 189,50

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Tâmega e Sousa Amarante

POCH-04-5267-FSE-000510
Programa Operacional do 

Capital Humano

04 - Qualidade e inovação do sistema de 

educação e formação

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS ALCAIDES 

DE FARIA, BARCELOS

Qualidade e eficiência do 

sistema de educação e formação 

para promoção do sucesso 

escolar - (EQAVET)

23/04/2019 01/07/2019 31/12/2020 20 715,00 FSE 17 607,75

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Cávado Barcelos

POCH-04-5267-FSE-000511
Programa Operacional do 

Capital Humano

04 - Qualidade e inovação do sistema de 

educação e formação

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE 

ARRIFANA, SANTA MARIA DA FEIRA

Qualidade e eficiência do 

sistema de educação e formação 

para promoção do sucesso 

escolar - (EQAVET)

26/04/2019 01/06/2019 30/11/2020 13 280,00 FSE 11 288,00

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Região de Aveiro Aveiro

POCH-04-5267-FSE-000512
Programa Operacional do 

Capital Humano

04 - Qualidade e inovação do sistema de 

educação e formação

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE 

PEDROUÇOS

Qualidade e eficiência do 

sistema de educação e formação 

para promoção do sucesso 

escolar - (EQAVET)

26/04/2019 01/06/2019 30/11/2020 13 280,00 FSE 11 288,00

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal
Área Metropolitana do 

Porto
Maia

POCH-04-5267-FSE-000513
Programa Operacional do 

Capital Humano

04 - Qualidade e inovação do sistema de 

educação e formação
AGRUPAMENTO DE ESCOLAS OURÉM

Qualidade e eficiência do 

sistema de educação e formação 

para promoção do sucesso 

escolar - (EQAVET)

06/05/2019 01/07/2019 31/12/2020 20 715,00 FSE 17 607,75

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Médio Tejo Ourém

POCH-04-5267-FSE-000514
Programa Operacional do 

Capital Humano

04 - Qualidade e inovação do sistema de 

educação e formação

EFORE - BEIRAS - EMPRESA FORMAÇÃO 

E ENSINO DE MOIMENTA DA BEIRA LDA

Qualidade e eficiência do 

sistema de educação e formação 

para promoção do sucesso 

escolar - (EQAVET)

03/02/2020 02/05/2019 31/10/2020 20 705,00 FSE 17 599,25

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Douro Moimenta da Beira

POCH-04-5267-FSE-000515
Programa Operacional do 

Capital Humano

04 - Qualidade e inovação do sistema de 

educação e formação

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS FREI 

HEITOR PINTO

Qualidade e eficiência do 

sistema de educação e formação 

para promoção do sucesso 

escolar - (EQAVET)

27/05/2019 01/07/2019 31/12/2020 20 708,80 FSE 17 602,48

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Beiras e Serra da Estrela Covilhã

POCH-04-5267-FSE-000516
Programa Operacional do 

Capital Humano

04 - Qualidade e inovação do sistema de 

educação e formação

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS Nº 2 DE 

ABRANTES

Qualidade e eficiência do 

sistema de educação e formação 

para promoção do sucesso 

escolar - (EQAVET)

22/05/2019 02/09/2019 28/02/2021 16 600,00 FSE 14 110,00

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Médio Tejo Abrantes

POCH-04-5267-FSE-000517
Programa Operacional do 

Capital Humano

04 - Qualidade e inovação do sistema de 

educação e formação

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE 

OLIVEIRA DO BAIRRO

Qualidade e eficiência do 

sistema de educação e formação 

para promoção do sucesso 

escolar - (EQAVET)

08/05/2019 14/06/2019 30/11/2020 16 560,00 FSE 14 076,00

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Região de Aveiro Oliveira do Bairro

POCH-04-5267-FSE-000518
Programa Operacional do 

Capital Humano

04 - Qualidade e inovação do sistema de 

educação e formação

RAQUEL RODRIGUEZ LORENZO, 

UNIPESSOAL LDA

Qualidade e eficiência do 

sistema de educação e formação 

para promoção do sucesso 

escolar - (EQAVET)

08/05/2019 02/05/2019 02/08/2020 20 710,81 FSE 17 604,19

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Cávado Braga

POCH-04-5267-FSE-000519
Programa Operacional do 

Capital Humano

04 - Qualidade e inovação do sistema de 

educação e formação

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE 

ÍLHAVO

Qualidade e eficiência do 

sistema de educação e formação 

para promoção do sucesso 

escolar - (EQAVET)

10/05/2019 01/07/2019 31/12/2020 20 715,00 FSE 17 607,75

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Região de Aveiro Ílhavo
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POCH-04-5267-FSE-000520
Programa Operacional do 

Capital Humano

04 - Qualidade e inovação do sistema de 

educação e formação

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE 

CALDAS DE VIZELA, VIZELA

Qualidade e eficiência do 

sistema de educação e formação 

para promoção do sucesso 

escolar - (EQAVET)

06/05/2019 01/05/2019 31/10/2020 19 979,55 FSE 16 982,62

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Ave Vizela

POCH-04-5267-FSE-000521
Programa Operacional do 

Capital Humano

04 - Qualidade e inovação do sistema de 

educação e formação

ESCOLA SECUNDÁRIA COM 3º CICLO DO 

ENSINO BÁSICO DE AMARANTE

Qualidade e eficiência do 

sistema de educação e formação 

para promoção do sucesso 

escolar - (EQAVET)

17/05/2019 01/07/2019 31/12/2020 20 715,00 FSE 17 607,75

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Tâmega e Sousa Amarante

POCH-04-5267-FSE-000522
Programa Operacional do 

Capital Humano

04 - Qualidade e inovação do sistema de 

educação e formação

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE 

AVEIRO

Qualidade e eficiência do 

sistema de educação e formação 

para promoção do sucesso 

escolar - (EQAVET)

29/04/2019 01/07/2019 31/12/2020 20 715,00 FSE 17 607,75

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Região de Aveiro Aveiro

POCH-04-5267-FSE-000523
Programa Operacional do 

Capital Humano

04 - Qualidade e inovação do sistema de 

educação e formação

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS 

ALEXANDRE HERCULANO, PORTO

Qualidade e eficiência do 

sistema de educação e formação 

para promoção do sucesso 

escolar - (EQAVET)

22/05/2019 02/09/2019 26/02/2021 16 600,00 FSE 14 110,00

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal
Área Metropolitana do 

Porto
Porto

POCH-04-5267-FSE-000524
Programa Operacional do 

Capital Humano

04 - Qualidade e inovação do sistema de 

educação e formação

AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS 

DE CAMPO

Qualidade e eficiência do 

sistema de educação e formação 

para promoção do sucesso 

escolar - (EQAVET)

08/05/2019 01/04/2019 30/09/2020 13 981,00 FSE 11 883,85

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal
Área Metropolitana do 

Porto
Valongo

POCH-04-5267-FSE-000525
Programa Operacional do 

Capital Humano

04 - Qualidade e inovação do sistema de 

educação e formação

ARTEMAVE - ASSOCIAÇÃO DE 

PROMOÇÃO DAS ARTES E MÚSICA DO 

VALE DO AVE

Qualidade e eficiência do 

sistema de educação e formação 

para promoção do sucesso 

escolar - (EQAVET)

17/05/2019 17/07/2019 02/12/2020 16 600,00 FSE 14 110,00

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Ave Vila Nova de Famalicão

POCH-04-5267-FSE-000526
Programa Operacional do 

Capital Humano

04 - Qualidade e inovação do sistema de 

educação e formação

EBA - FORMAÇÃO PROFISSIONAL, 

LIMITADA

Qualidade e eficiência do 

sistema de educação e formação 

para promoção do sucesso 

escolar - (EQAVET)

17/02/2020 02/05/2019 01/11/2020 20 715,00 FSE 17 607,75

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Região de Coimbra Penacova

POCH-04-5267-FSE-000527
Programa Operacional do 

Capital Humano

04 - Qualidade e inovação do sistema de 

educação e formação

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS ALBERTO 

SAMPAIO

Qualidade e eficiência do 

sistema de educação e formação 

para promoção do sucesso 

escolar - (EQAVET)

14/05/2019 02/07/2019 31/12/2020 20 715,00 FSE 17 607,75

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Cávado Braga

POCH-04-5267-FSE-000528
Programa Operacional do 

Capital Humano

04 - Qualidade e inovação do sistema de 

educação e formação

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS LIMA-DE-

FARIA, CANTANHEDE

Qualidade e eficiência do 

sistema de educação e formação 

para promoção do sucesso 

escolar - (EQAVET)

17/06/2019 02/09/2019 31/12/2020 16 600,00 FSE 14 110,00

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Região de Coimbra Cantanhede

POCH-04-5267-FSE-000529
Programa Operacional do 

Capital Humano

04 - Qualidade e inovação do sistema de 

educação e formação
AGRUPAMENTO DE MORA

Qualidade e eficiência do 

sistema de educação e formação 

para promoção do sucesso 

escolar - (EQAVET)

17/05/2019 29/05/2019 29/10/2020 16 197,49 FSE 13 767,87

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Alentejo Central Mora

POCH-04-5267-FSE-000530
Programa Operacional do 

Capital Humano

04 - Qualidade e inovação do sistema de 

educação e formação

ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL 

DE GUIMARÃES

Qualidade e eficiência do 

sistema de educação e formação 

para promoção do sucesso 

escolar - (EQAVET)

14/05/2019 02/05/2019 30/10/2020 20 615,00 FSE 17 522,75

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Ave Guimarães

POCH-04-5267-FSE-000531
Programa Operacional do 

Capital Humano

04 - Qualidade e inovação do sistema de 

educação e formação

OFÍCIO DAS ARTES - ASSOCIAÇÃO PARA 

O ENSINO, FORMAÇÃO E 

DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES 

ARTISTICAS

Qualidade e eficiência do 

sistema de educação e formação 

para promoção do sucesso 

escolar - (EQAVET)

27/05/2019 15/05/2019 31/10/2020 16 600,00 FSE 14 110,00

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Alentejo Central Montemor-o-Novo

POCH-04-5267-FSE-000532
Programa Operacional do 

Capital Humano

04 - Qualidade e inovação do sistema de 

educação e formação

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DR. 

ANTÓNIO GRANJO, CHAVES

Qualidade e eficiência do 

sistema de educação e formação 

para promoção do sucesso 

escolar - (EQAVET)

22/05/2019 02/09/2019 31/12/2020 16 600,00 FSE 14 110,00

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Alto Tâmega Chaves

POCH-04-5267-FSE-000533
Programa Operacional do 

Capital Humano

04 - Qualidade e inovação do sistema de 

educação e formação

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS SIDÓNIO 

PAIS, CAMINHA

Qualidade e eficiência do 

sistema de educação e formação 

para promoção do sucesso 

escolar - (EQAVET)

26/06/2019 01/05/2019 31/10/2020 16 600,00 FSE 14 110,00

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Alto Minho Caminha

POCH-04-5267-FSE-000534
Programa Operacional do 

Capital Humano

04 - Qualidade e inovação do sistema de 

educação e formação

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE 

ODEMIRA

Qualidade e eficiência do 

sistema de educação e formação 

para promoção do sucesso 

escolar - (EQAVET)

04/06/2019 01/09/2019 28/02/2021 16 600,00 FSE 14 110,00

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Alentejo Litoral Odemira

POCH-04-5267-FSE-000535
Programa Operacional do 

Capital Humano

04 - Qualidade e inovação do sistema de 

educação e formação

ESCOLA PROFISSIONAL DE 

AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO 

RURAL DE CISTER/ALCOBAÇA

Qualidade e eficiência do 

sistema de educação e formação 

para promoção do sucesso 

escolar - (EQAVET)

27/05/2019 06/05/2019 31/10/2020 16 572,00 FSE 14 086,20

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Oeste Alcobaça

POCH-04-5267-FSE-000536
Programa Operacional do 

Capital Humano

04 - Qualidade e inovação do sistema de 

educação e formação

ASSOCIAÇÃO PROMOTORA DO ENSINO 

PROFISSIONAL PARA O ALTO TÂMEGA

Qualidade e eficiência do 

sistema de educação e formação 

para promoção do sucesso 

escolar - (EQAVET)

23/01/2020 02/05/2019 01/11/2020 20 625,00 FSE 17 531,25

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Alto Tâmega Chaves

POCH-04-5267-FSE-000537
Programa Operacional do 

Capital Humano

04 - Qualidade e inovação do sistema de 

educação e formação
ESPROSER - ESCOLA PROFISSIONAL S.A.

Qualidade e eficiência do 

sistema de educação e formação 

para promoção do sucesso 

escolar - (EQAVET)

18/07/2019 02/07/2019 31/12/2020 20 675,00 FSE 17 573,75

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Douro Sernancelhe

POCH-04-5267-FSE-000538
Programa Operacional do 

Capital Humano

04 - Qualidade e inovação do sistema de 

educação e formação

INSTICOOP - INSTITUTO 

INTERNACIONAL COOPERATIVO DE 

FORMAÇÃO PROFISSIONAL, CRL

Qualidade e eficiência do 

sistema de educação e formação 

para promoção do sucesso 

escolar - (EQAVET)

17/05/2019 02/05/2019 02/10/2020 16 590,00 FSE 14 101,50

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Tâmega e Sousa Amarante

POCH-04-5267-FSE-000539
Programa Operacional do 

Capital Humano

04 - Qualidade e inovação do sistema de 

educação e formação

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DR. 

MANUEL GOMES DE ALMEIDA, 

ESPINHO

Qualidade e eficiência do 

sistema de educação e formação 

para promoção do sucesso 

escolar - (EQAVET)

26/04/2019 01/05/2019 30/09/2020 20 715,00 FSE 17 607,75

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal
Área Metropolitana do 

Porto
Espinho

POCH-04-5267-FSE-000540
Programa Operacional do 

Capital Humano

04 - Qualidade e inovação do sistema de 

educação e formação

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS ANTÓNIO 

SÉRGIO

Qualidade e eficiência do 

sistema de educação e formação 

para promoção do sucesso 

escolar - (EQAVET)

17/10/2019 12/09/2019 27/02/2021 20 715,00 FSE 17 607,75

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal
Área Metropolitana do 

Porto
Vila Nova de Gaia

POCH-04-5267-FSE-000541
Programa Operacional do 

Capital Humano

04 - Qualidade e inovação do sistema de 

educação e formação

EPCE - ESCOLA PROFISSIONAL DE 

COMÉRCIO EXTERNO LDA

Qualidade e eficiência do 

sistema de educação e formação 

para promoção do sucesso 

escolar - (EQAVET)

06/05/2019 10/05/2019 02/08/2020 20 715,00 FSE 17 607,75

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal
Área Metropolitana do 

Porto
Porto

POCH-04-5267-FSE-000542
Programa Operacional do 

Capital Humano

04 - Qualidade e inovação do sistema de 

educação e formação

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE 

AROUCA

Qualidade e eficiência do 

sistema de educação e formação 

para promoção do sucesso 

escolar - (EQAVET)

10/05/2019 01/04/2019 30/09/2020 18 396,87 FSE 15 637,34

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal
Área Metropolitana do 

Porto
Arouca

POCH-04-5267-FSE-000543
Programa Operacional do 

Capital Humano

04 - Qualidade e inovação do sistema de 

educação e formação

POMBAL PROF - SOCIEDADE DE 

EDUCAÇÃO E ENSINO PROFISSIONAL, 

S.A.

Qualidade e eficiência do 

sistema de educação e formação 

para promoção do sucesso 

escolar - (EQAVET)

26/06/2019 23/05/2019 03/08/2020 23 009,00 FSE 19 557,65

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Região de Leiria Pombal
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POCH-04-5267-FSE-000544
Programa Operacional do 

Capital Humano

04 - Qualidade e inovação do sistema de 

educação e formação

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS SOARES 

BASTO

Qualidade e eficiência do 

sistema de educação e formação 

para promoção do sucesso 

escolar - (EQAVET)

17/05/2019 01/04/2019 30/09/2020 20 715,00 FSE 17 607,75

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal
Área Metropolitana do 

Porto
Oliveira de Azeméis

POCH-04-5267-FSE-000545
Programa Operacional do 

Capital Humano

04 - Qualidade e inovação do sistema de 

educação e formação

ARTEMIR - ASSOCIAÇÃO DE ENSINO 

PROFISSIONAL ARTÍSTICO

Qualidade e eficiência do 

sistema de educação e formação 

para promoção do sucesso 

escolar - (EQAVET)

17/05/2019 06/06/2019 30/11/2020 16 600,00 FSE 14 110,00

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal
Terras de Trás-os-

Montes
Mirandela

POCH-04-5267-FSE-000546
Programa Operacional do 

Capital Humano

04 - Qualidade e inovação do sistema de 

educação e formação

AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS 

DE RODRIGUES DE FREITAS

Qualidade e eficiência do 

sistema de educação e formação 

para promoção do sucesso 

escolar - (EQAVET)

26/04/2019 02/09/2019 02/02/2021 16 600,00 FSE 14 110,00

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal
Área Metropolitana do 

Porto
Porto

POCH-04-5267-FSE-000547
Programa Operacional do 

Capital Humano

04 - Qualidade e inovação do sistema de 

educação e formação

COOPTÉCNICA - GUSTAVE EIFFEL, 

COOPERATIVA DE ENSINO E 

FORMAÇÃO TÉCNICO PROFISSIONAL 

CRL

Qualidade e eficiência do 

sistema de educação e formação 

para promoção do sucesso 

escolar - (EQAVET)

04/07/2019 13/03/2019 31/08/2020 25 558,00 FSE 21 724,30

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Oeste Arruda dos Vinhos

POCH-04-5267-FSE-000548
Programa Operacional do 

Capital Humano

04 - Qualidade e inovação do sistema de 

educação e formação

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE 

MÉRTOLA

Qualidade e eficiência do 

sistema de educação e formação 

para promoção do sucesso 

escolar - (EQAVET)

26/06/2019 02/09/2019 28/02/2021 16 600,00 FSE 14 110,00

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Baixo Alentejo Mértola

POCH-04-5267-FSE-000549
Programa Operacional do 

Capital Humano

04 - Qualidade e inovação do sistema de 

educação e formação

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE 

TONDELA TOMAZ RIBEIRO

Qualidade e eficiência do 

sistema de educação e formação 

para promoção do sucesso 

escolar - (EQAVET)

22/05/2019 01/06/2019 30/11/2020 16 600,00 FSE 14 110,00

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Viseu Dão Lafões Tondela

POCH-04-5267-FSE-000550
Programa Operacional do 

Capital Humano

04 - Qualidade e inovação do sistema de 

educação e formação

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS Nº 1 DE 

BEJA

Qualidade e eficiência do 

sistema de educação e formação 

para promoção do sucesso 

escolar - (EQAVET)

11/06/2019 01/04/2019 30/09/2020 16 600,00 FSE 14 110,00

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Baixo Alentejo Beja

POCH-04-5267-FSE-000551
Programa Operacional do 

Capital Humano

04 - Qualidade e inovação do sistema de 

educação e formação

ITA - INSTITUTO DE TECNOLOGIAS 

AVANÇADAS PARA A FORMAÇÃO LDA

Qualidade e eficiência do 

sistema de educação e formação 

para promoção do sucesso 

escolar - (EQAVET)

06/02/2020 03/05/2019 02/11/2020 20 714,29 FSE 17 607,15

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal
Área Metropolitana do 

Porto
Porto

POCH-04-5267-FSE-000552
Programa Operacional do 

Capital Humano

04 - Qualidade e inovação do sistema de 

educação e formação
FUNDAÇÃO ESCOLA-GEST

Qualidade e eficiência do 

sistema de educação e formação 

para promoção do sucesso 

escolar - (EQAVET)

11/07/2019 01/10/2019 31/03/2021 16 424,00 FSE 13 960,40

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Beiras e Serra da Estrela Manteigas

POCH-04-5267-FSE-000553
Programa Operacional do 

Capital Humano

04 - Qualidade e inovação do sistema de 

educação e formação
FUNDAÇÃO SALESIANOS

Qualidade e eficiência do 

sistema de educação e formação 

para promoção do sucesso 

escolar - (EQAVET)

20/08/2019 06/05/2019 30/10/2020 14 110,00 FSE 11 993,50

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal
Área Metropolitana do 

Porto
Porto

POCH-04-5267-FSE-000554
Programa Operacional do 

Capital Humano

04 - Qualidade e inovação do sistema de 

educação e formação

DIRECÇÃO-GERAL DOS 

ESTABELECIMENTOS ESCOLARES

Serviços de Psicologia e 

Orientação (SPO)
03/06/2019 02/01/2019 31/08/2020 2 200 602,52 FSE 1 870 512,14

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Baixo Alentejo Aljustrel

POCH-04-5267-FSE-000555
Programa Operacional do 

Capital Humano

04 - Qualidade e inovação do sistema de 

educação e formação

DIRECÇÃO-GERAL DOS 

ESTABELECIMENTOS ESCOLARES

Serviços de Psicologia e 

Orientação (SPO)
03/06/2019 02/01/2019 31/08/2020 5 042 675,81 FSE 4 286 274,44

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Cávado Amares

POCH-04-5267-FSE-000556
Programa Operacional do 

Capital Humano

04 - Qualidade e inovação do sistema de 

educação e formação

DIRECÇÃO-GERAL DOS 

ESTABELECIMENTOS ESCOLARES

Serviços de Psicologia e 

Orientação (SPO)
03/06/2019 02/01/2019 31/08/2020 3 034 773,79 FSE 2 579 557,72

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Região de Aveiro Águeda

POCH-04-5267-FSE-000557
Programa Operacional do 

Capital Humano

04 - Qualidade e inovação do sistema de 

educação e formação

AGÊNCIA NACIONAL PARA A 

QUALIFICAÇÃO E O ENSINO 

PROFISSIONAL, I.P.

Catálogo Nacional de 

Qualificações
16/07/2019 26/04/2019 31/03/2022 1 764 677,03 FSE 1 499 975,47

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Região de Coimbra Coimbra

POCH-04-5267-FSE-000558
Programa Operacional do 

Capital Humano

04 - Qualidade e inovação do sistema de 

educação e formação
DIRECÇÃO-GERAL DA EDUCAÇÃO

Qualidade e eficiência do 

sistema de educação e formação 

para promoção do sucesso 

escolar - Coordenação Ciência 

Viva

04/07/2019 18/01/2019 31/08/2020 117 647,06 FSE 100 000,00

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Oeste Alenquer

POCH-04-5267-FSE-000559
Programa Operacional do 

Capital Humano

04 - Qualidade e inovação do sistema de 

educação e formação

CIÊNCIA VIVA - AGÊNCIA NACIONAL 

PARA A CULTURA CIENTÍFICA E 

TECNOLÓGICA

Qualidade e eficiência do 

sistema de educação e formação 

para promoção do sucesso 

escolar - Coordenação Ciência 

Viva

04/07/2019 23/01/2019 31/08/2020 469 422,20 FSE 399 008,87

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Oeste Alenquer

POCH-04-5267-FSE-000560
Programa Operacional do 

Capital Humano

04 - Qualidade e inovação do sistema de 

educação e formação

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE 

ARGANIL

Qualidade e eficiência do 

sistema de educação e formação 

para promoção do sucesso 

escolar - Clubes Ciência Viva

19/08/2019 02/01/2019 31/08/2020 11 764,00 FSE 9 999,40

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Região de Coimbra Arganil

POCH-04-5267-FSE-000561
Programa Operacional do 

Capital Humano

04 - Qualidade e inovação do sistema de 

educação e formação
AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE CUBA

Qualidade e eficiência do 

sistema de educação e formação 

para promoção do sucesso 

escolar - Clubes Ciência Viva

25/07/2019 26/11/2018 31/08/2020 11 764,71 FSE 10 000,00

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Baixo Alentejo Cuba

POCH-04-5267-FSE-000562
Programa Operacional do 

Capital Humano

04 - Qualidade e inovação do sistema de 

educação e formação

ESCOLA SECUNDÁRIA COM 3º CICLO DO 

ENSINO BÁSICO POETA AL BERTO, 

SINES

Qualidade e eficiência do 

sistema de educação e formação 

para promoção do sucesso 

escolar - Clubes Ciência Viva

25/07/2019 09/11/2018 31/08/2020 11 764,71 FSE 10 000,00

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Alentejo Litoral Sines

POCH-04-5267-FSE-000563
Programa Operacional do 

Capital Humano

04 - Qualidade e inovação do sistema de 

educação e formação

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE 

CARREGAL DO SAL

Qualidade e eficiência do 

sistema de educação e formação 

para promoção do sucesso 

escolar - Clubes Ciência Viva

19/08/2019 12/11/2018 30/06/2020 11 764,71 FSE 10 000,00

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Viseu Dão Lafões Carregal do Sal

POCH-04-5267-FSE-000564
Programa Operacional do 

Capital Humano

04 - Qualidade e inovação do sistema de 

educação e formação

ESCOLA SECUNDARIA DE CAMPOS 

MELO

Qualidade e eficiência do 

sistema de educação e formação 

para promoção do sucesso 

escolar - Clubes Ciência Viva

25/07/2019 08/11/2018 31/08/2020 11 764,71 FSE 10 000,00

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Beiras e Serra da Estrela Covilhã

POCH-04-5267-FSE-000565
Programa Operacional do 

Capital Humano

04 - Qualidade e inovação do sistema de 

educação e formação

AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS 

DE OLIVEIRA JÚNIOR

Qualidade e eficiência do 

sistema de educação e formação 

para promoção do sucesso 

escolar - Clubes Ciência Viva

09/09/2019 01/01/2019 31/08/2020 11 764,71 FSE 10 000,00

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal
Área Metropolitana do 

Porto
São João da Madeira

POCH-04-5267-FSE-000566
Programa Operacional do 

Capital Humano

04 - Qualidade e inovação do sistema de 

educação e formação

ESCOLA SECUNDARIA DE CALDAS DAS 

TAIPAS

Qualidade e eficiência do 

sistema de educação e formação 

para promoção do sucesso 

escolar - Clubes Ciência Viva

23/09/2019 16/11/2018 31/08/2020 11 764,71 FSE 10 000,00

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Ave Guimarães

POCH-04-5267-FSE-000567
Programa Operacional do 

Capital Humano

04 - Qualidade e inovação do sistema de 

educação e formação

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE 

SALVATERRA DE MAGOS

Qualidade e eficiência do 

sistema de educação e formação 

para promoção do sucesso 

escolar - Clubes Ciência Viva

25/07/2019 08/11/2018 31/08/2020 11 764,00 FSE 9 999,40

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Lezíria do Tejo Salvaterra de Magos
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POCH-04-5267-FSE-000568
Programa Operacional do 

Capital Humano

04 - Qualidade e inovação do sistema de 

educação e formação

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS CAMILO 

CASTELO BRANCO

Qualidade e eficiência do 

sistema de educação e formação 

para promoção do sucesso 

escolar - Clubes Ciência Viva

25/07/2019 08/11/2018 31/08/2020 11 764,71 FSE 10 000,00

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Ave Vila Nova de Famalicão

POCH-04-5267-FSE-000569
Programa Operacional do 

Capital Humano

04 - Qualidade e inovação do sistema de 

educação e formação

AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS 

DE MIRANDA DO DOURO

Qualidade e eficiência do 

sistema de educação e formação 

para promoção do sucesso 

escolar - Clubes Ciência Viva

19/08/2019 02/01/2019 31/08/2020 11 764,71 FSE 10 000,00

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal
Terras de Trás-os-

Montes
Miranda do Douro

POCH-04-5267-FSE-000570
Programa Operacional do 

Capital Humano

04 - Qualidade e inovação do sistema de 

educação e formação

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE SANTA 

COMBA DÃO

Qualidade e eficiência do 

sistema de educação e formação 

para promoção do sucesso 

escolar - Clubes Ciência Viva

19/08/2019 02/05/2019 31/08/2020 11 764,71 FSE 10 000,00

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Viseu Dão Lafões Santa Comba Dão

POCH-04-5267-FSE-000571
Programa Operacional do 

Capital Humano

04 - Qualidade e inovação do sistema de 

educação e formação

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE 

GOUVEIA

Qualidade e eficiência do 

sistema de educação e formação 

para promoção do sucesso 

escolar - Clubes Ciência Viva

25/07/2019 08/11/2018 31/08/2020 11 764,71 FSE 10 000,00

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Beiras e Serra da Estrela Gouveia

POCH-04-5267-FSE-000572
Programa Operacional do 

Capital Humano

04 - Qualidade e inovação do sistema de 

educação e formação
AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE MÊDA

Qualidade e eficiência do 

sistema de educação e formação 

para promoção do sucesso 

escolar - Clubes Ciência Viva

23/09/2019 08/11/2018 31/08/2020 11 764,71 FSE 10 000,00

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Beiras e Serra da Estrela Mêda

POCH-04-5267-FSE-000573
Programa Operacional do 

Capital Humano

04 - Qualidade e inovação do sistema de 

educação e formação

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE VILA 

NOVA DE POIARES

Qualidade e eficiência do 

sistema de educação e formação 

para promoção do sucesso 

escolar - Clubes Ciência Viva

09/09/2019 23/04/2019 31/08/2020 11 764,71 FSE 10 000,00

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Região de Coimbra Vila Nova de Poiares

POCH-04-5267-FSE-000574
Programa Operacional do 

Capital Humano

04 - Qualidade e inovação do sistema de 

educação e formação

ESCOLA SECUNDARIA FILIPA DE 

VILHENA

Qualidade e eficiência do 

sistema de educação e formação 

para promoção do sucesso 

escolar - Clubes Ciência Viva

25/07/2019 07/01/2019 31/08/2020 11 764,71 FSE 10 000,00

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal
Área Metropolitana do 

Porto
Porto

POCH-04-5267-FSE-000575
Programa Operacional do 

Capital Humano

04 - Qualidade e inovação do sistema de 

educação e formação

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DR. 

RAMIRO SALGADO, TORRE DE 

MONCORVO

Qualidade e eficiência do 

sistema de educação e formação 

para promoção do sucesso 

escolar - Clubes Ciência Viva

25/07/2019 01/05/2019 31/08/2020 11 764,71 FSE 10 000,00

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Douro Torre de Moncorvo

POCH-04-5267-FSE-000577
Programa Operacional do 

Capital Humano

04 - Qualidade e inovação do sistema de 

educação e formação

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE 

AVEIRO

Qualidade e eficiência do 

sistema de educação e formação 

para promoção do sucesso 

escolar - Clubes Ciência Viva

19/08/2019 02/09/2019 31/08/2020 9 764,71 FSE 8 300,00

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Região de Aveiro Aveiro

POCH-04-5267-FSE-000578
Programa Operacional do 

Capital Humano

04 - Qualidade e inovação do sistema de 

educação e formação

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS D. 

AFONSO HENRIQUES

Qualidade e eficiência do 

sistema de educação e formação 

para promoção do sucesso 

escolar - Clubes Ciência Viva

25/07/2019 01/01/2019 31/07/2020 11 764,70 FSE 10 000,00

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Lezíria do Tejo Santarém

POCH-04-5267-FSE-000579
Programa Operacional do 

Capital Humano

04 - Qualidade e inovação do sistema de 

educação e formação

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE 

MARTIM DE FREITAS

Qualidade e eficiência do 

sistema de educação e formação 

para promoção do sucesso 

escolar - Clubes Ciência Viva

19/08/2019 19/03/2019 31/08/2020 8 500,00 FSE 7 225,00

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Região de Coimbra Coimbra

POCH-04-5267-FSE-000580
Programa Operacional do 

Capital Humano

04 - Qualidade e inovação do sistema de 

educação e formação

ESCOLA SECUNDARIA DE S.PEDRO-VILA 

REAL

Qualidade e eficiência do 

sistema de educação e formação 

para promoção do sucesso 

escolar - Clubes Ciência Viva

25/07/2019 08/11/2018 31/08/2020 11 764,71 FSE 10 000,00

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Douro Vila Real

POCH-04-5267-FSE-000581
Programa Operacional do 

Capital Humano

04 - Qualidade e inovação do sistema de 

educação e formação

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE 

CASTRO DAIRE

Qualidade e eficiência do 

sistema de educação e formação 

para promoção do sucesso 

escolar - Clubes Ciência Viva

25/07/2019 08/11/2018 31/08/2020 11 764,71 FSE 10 000,00

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Viseu Dão Lafões Castro Daire

POCH-04-5267-FSE-000582
Programa Operacional do 

Capital Humano

04 - Qualidade e inovação do sistema de 

educação e formação

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS 

DR.MÁRIO FONSECA, LOUSADA

Qualidade dos sistemas de 

ensino e formação de nível não-

superior - Qualidade e eficiência 

do sistema de educação e 

formação para promoção do 

25/07/2019 08/11/2018 31/08/2020 11 764,71 FSE 10 000,00

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Tâmega e Sousa Lousada

POCH-04-5267-FSE-000583
Programa Operacional do 

Capital Humano

04 - Qualidade e inovação do sistema de 

educação e formação

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DO 

FUNDÃO

Qualidade e eficiência do 

sistema de educação e formação 

para promoção do sucesso 

escolar - Clubes Ciência Viva

25/07/2019 01/04/2019 30/08/2020 11 764,71 FSE 10 000,00

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Beiras e Serra da Estrela Fundão

POCH-04-5267-FSE-000584
Programa Operacional do 

Capital Humano

04 - Qualidade e inovação do sistema de 

educação e formação

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE 

CONDEIXA-A-NOVA

Qualidade e eficiência do 

sistema de educação e formação 

para promoção do sucesso 

escolar - Clubes Ciência Viva

25/07/2019 01/09/2019 31/08/2020 11 764,05 FSE 9 999,44

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Região de Coimbra Condeixa-a-Nova

POCH-04-5267-FSE-000585
Programa Operacional do 

Capital Humano

04 - Qualidade e inovação do sistema de 

educação e formação

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE SEVER 

DO VOUGA

Qualidade e eficiência do 

sistema de educação e formação 

para promoção do sucesso 

escolar - Clubes Ciência Viva

19/08/2019 14/11/2018 31/08/2020 11 750,00 FSE 9 987,50

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Região de Aveiro Sever do Vouga

POCH-04-5267-FSE-000586
Programa Operacional do 

Capital Humano

04 - Qualidade e inovação do sistema de 

educação e formação

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS 

MARTINHO ÁRIAS, SOURE

Qualidade e eficiência do 

sistema de educação e formação 

para promoção do sucesso 

escolar - Clubes Ciência Viva

25/07/2019 12/11/2018 31/08/2020 11 764,71 FSE 10 000,00

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Região de Coimbra Soure

POCH-04-5267-FSE-000587
Programa Operacional do 

Capital Humano

04 - Qualidade e inovação do sistema de 

educação e formação

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DR. 

GINESTAL MACHADO

Qualidade e eficiência do 

sistema de educação e formação 

para promoção do sucesso 

escolar - Clubes Ciência Viva

25/07/2019 02/05/2019 31/08/2020 11 500,00 FSE 9 775,00

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Lezíria do Tejo Santarém

POCH-04-5267-FSE-000588
Programa Operacional do 

Capital Humano

04 - Qualidade e inovação do sistema de 

educação e formação

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE 

LOUREIRO, ALUMIEIRA

Qualidade e eficiência do 

sistema de educação e formação 

para promoção do sucesso 

escolar - Clubes Ciência Viva

25/07/2019 02/09/2019 31/08/2020 11 764,61 FSE 9 999,92

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal
Área Metropolitana do 

Porto
Oliveira de Azeméis

POCH-04-5267-FSE-000589
Programa Operacional do 

Capital Humano

04 - Qualidade e inovação do sistema de 

educação e formação
AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE OVAR

Qualidade e eficiência do 

sistema de educação e formação 

para promoção do sucesso 

escolar - Clubes Ciência Viva

27/08/2019 14/01/2019 30/06/2020 11 764,71 FSE 10 000,00

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Região de Aveiro Ovar

POCH-04-5267-FSE-000590
Programa Operacional do 

Capital Humano

04 - Qualidade e inovação do sistema de 

educação e formação

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE 

ALCANENA

Qualidade e eficiência do 

sistema de educação e formação 

para promoção do sucesso 

escolar - Clubes Ciência Viva

25/07/2019 03/01/2019 31/08/2020 11 764,70 FSE 10 000,00

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Médio Tejo Alcanena

POCH-04-5267-FSE-000591
Programa Operacional do 

Capital Humano

04 - Qualidade e inovação do sistema de 

educação e formação

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE 

MIGUEL TORGA

Qualidade e eficiência do 

sistema de educação e formação 

para promoção do sucesso 

escolar - Clubes Ciência Viva

27/08/2019 08/11/2018 30/08/2020 10 264,71 FSE 8 725,00

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal
Terras de Trás-os-

Montes
Bragança

POCH-04-5267-FSE-000592
Programa Operacional do 

Capital Humano

04 - Qualidade e inovação do sistema de 

educação e formação

ESCOLA SECUNDARIA EMIDIO 

NAVARRO

Qualidade e eficiência do 

sistema de educação e formação 

para promoção do sucesso 

escolar - Clubes Ciência Viva

25/07/2019 01/01/2019 31/08/2020 11 764,71 FSE 10 000,00

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Viseu Dão Lafões Viseu
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POCH-04-5267-FSE-000593
Programa Operacional do 

Capital Humano

04 - Qualidade e inovação do sistema de 

educação e formação

ESCOLA BÁSICA E SECUNDÁRIA QUINTA 

DAS FLORES, COIMBRA

Qualidade e eficiência do 

sistema de educação e formação 

para promoção do sucesso 

escolar - Clubes Ciência Viva

27/08/2019 01/01/2019 31/08/2020 11 764,71 FSE 10 000,00

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Região de Coimbra Coimbra

POCH-04-5267-FSE-000594
Programa Operacional do 

Capital Humano

04 - Qualidade e inovação do sistema de 

educação e formação

ESCOLA SECUNDARIA DE FRANCISCO 

RODRIGUES LOBO

Qualidade e eficiência do 

sistema de educação e formação 

para promoção do sucesso 

escolar - Clubes Ciência Viva

08/01/2020 12/11/2018 31/08/2020 11 764,71 FSE 10 000,00

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Região de Leiria Leiria

POCH-04-5267-FSE-000595
Programa Operacional do 

Capital Humano

04 - Qualidade e inovação do sistema de 

educação e formação
ESCOLA SECUNDARIA ALVES MARTINS

Qualidade e eficiência do 

sistema de educação e formação 

para promoção do sucesso 

escolar - Clubes Ciência Viva

25/07/2019 03/01/2019 31/08/2020 11 764,71 FSE 10 000,00

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Viseu Dão Lafões Viseu

POCH-04-5267-FSE-000596
Programa Operacional do 

Capital Humano

04 - Qualidade e inovação do sistema de 

educação e formação

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS Nº 1 DE 

GONDOMAR

Qualidade e eficiência do 

sistema de educação e formação 

para promoção do sucesso 

escolar - Clubes Ciência Viva

25/07/2019 11/01/2019 31/08/2020 11 764,71 FSE 10 000,00

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal
Área Metropolitana do 

Porto
Gondomar

POCH-04-5267-FSE-000597
Programa Operacional do 

Capital Humano

04 - Qualidade e inovação do sistema de 

educação e formação

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE 

MOIMENTA DA BEIRA

Qualidade e eficiência do 

sistema de educação e formação 

para promoção do sucesso 

escolar - Clubes Ciência Viva

20/08/2019 01/04/2019 31/07/2020 11 764,71 FSE 10 000,00

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Douro Moimenta da Beira

POCH-04-5267-FSE-000598
Programa Operacional do 

Capital Humano

04 - Qualidade e inovação do sistema de 

educação e formação

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE SANTA 

BÁRBARA, FÂNZERES

Qualidade e eficiência do 

sistema de educação e formação 

para promoção do sucesso 

escolar - Clubes Ciência Viva

25/07/2019 01/10/2019 12/06/2020 11 764,71 FSE 10 000,00

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal
Área Metropolitana do 

Porto
Gondomar

POCH-04-5267-FSE-000599
Programa Operacional do 

Capital Humano

04 - Qualidade e inovação do sistema de 

educação e formação

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE RIO 

TINTO Nº 3

Qualidade e eficiência do 

sistema de educação e formação 

para promoção do sucesso 

escolar - Clubes Ciência Viva

19/08/2019 02/05/2019 31/08/2020 11 764,71 FSE 10 000,00

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal
Área Metropolitana do 

Porto
Gondomar

POCH-04-5267-FSE-000600
Programa Operacional do 

Capital Humano

04 - Qualidade e inovação do sistema de 

educação e formação

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE PONTE 

DA BARCA

Qualidade e eficiência do 

sistema de educação e formação 

para promoção do sucesso 

escolar - Clubes Ciência Viva

19/08/2019 09/09/2019 31/08/2020 11 500,00 FSE 9 775,00

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Alto Minho Ponte da Barca

POCH-04-5267-FSE-000601
Programa Operacional do 

Capital Humano

04 - Qualidade e inovação do sistema de 

educação e formação

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE VILA 

NOVA DE PAIVA

Qualidade e eficiência do 

sistema de educação e formação 

para promoção do sucesso 

escolar - Clubes Ciência Viva

19/08/2019 01/09/2019 31/08/2020 11 764,00 FSE 9 999,40

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Viseu Dão Lafões Vila Nova de Paiva

POCH-04-5267-FSE-000602
Programa Operacional do 

Capital Humano

04 - Qualidade e inovação do sistema de 

educação e formação

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DR. 

ANTÓNIO GRANJO, CHAVES

Qualidade e eficiência do 

sistema de educação e formação 

para promoção do sucesso 

escolar - Clubes Ciência Viva

25/07/2019 08/11/2018 31/08/2020 11 764,71 FSE 10 000,00

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Alto Tâmega Chaves

POCH-04-5267-FSE-000603
Programa Operacional do 

Capital Humano

04 - Qualidade e inovação do sistema de 

educação e formação

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DOUTOR 

JÚLIO MARTINS

Qualidade e eficiência do 

sistema de educação e formação 

para promoção do sucesso 

escolar - Clubes Ciência Viva

27/08/2019 01/04/2019 31/08/2020 11 764,71 FSE 10 000,00

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Alto Tâmega Chaves

POCH-04-5267-FSE-000604
Programa Operacional do 

Capital Humano

04 - Qualidade e inovação do sistema de 

educação e formação

ESCOLA SECUNDÁRIA DE PAÇOS DE 

FERREIRA

Qualidade e eficiência do 

sistema de educação e formação 

para promoção do sucesso 

escolar - Clubes Ciência Viva

25/07/2019 01/02/2019 31/08/2020 11 764,71 FSE 10 000,00

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Tâmega e Sousa Paços de Ferreira

POCH-04-5267-FSE-000605
Programa Operacional do 

Capital Humano

04 - Qualidade e inovação do sistema de 

educação e formação
AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE FREIXO

Qualidade e eficiência do 

sistema de educação e formação 

para promoção do sucesso 

escolar - Clubes Ciência Viva

25/07/2019 02/01/2019 31/08/2020 11 764,71 FSE 10 000,00

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Cávado Braga

POCH-04-5267-FSE-000606
Programa Operacional do 

Capital Humano

04 - Qualidade e inovação do sistema de 

educação e formação

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS FIGUEIRA 

MAR

Qualidade e eficiência do 

sistema de educação e formação 

para promoção do sucesso 

escolar - Clubes Ciência Viva

25/07/2019 01/04/2019 31/08/2020 11 500,00 FSE 9 775,00

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Região de Coimbra Figueira da Foz

POCH-04-5267-FSE-000607
Programa Operacional do 

Capital Humano

04 - Qualidade e inovação do sistema de 

educação e formação

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE 

AMARANTE

Qualidade e eficiência do 

sistema de educação e formação 

para promoção do sucesso 

escolar - Clubes Ciência Viva

06/10/2019 01/10/2019 31/08/2020 11 754,71 FSE 9 991,50

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Tâmega e Sousa Amarante

POCH-04-5267-FSE-000608
Programa Operacional do 

Capital Humano

04 - Qualidade e inovação do sistema de 

educação e formação

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS 

PROFESSOR ABEL SALAZAR

Qualidade e eficiência do 

sistema de educação e formação 

para promoção do sucesso 

escolar - Clubes Ciência Viva

25/07/2019 16/09/2019 31/07/2020 11 764,71 FSE 10 000,00

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Ave Guimarães

POCH-04-5267-FSE-000609
Programa Operacional do 

Capital Humano

04 - Qualidade e inovação do sistema de 

educação e formação

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE OVAR 

SUL

Qualidade e eficiência do 

sistema de educação e formação 

para promoção do sucesso 

escolar - Clubes Ciência Viva

19/08/2019 26/11/2018 30/06/2020 10 000,00 FSE 8 500,00

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Região de Aveiro Ovar

POCH-04-5267-FSE-000610
Programa Operacional do 

Capital Humano

04 - Qualidade e inovação do sistema de 

educação e formação

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS 

FRANCISCO DE HOLANDA

Qualidade e eficiência do 

sistema de educação e formação 

para promoção do sucesso 

escolar - Clubes Ciência Viva

25/07/2019 01/04/2019 31/08/2020 11 764,71 FSE 10 000,00

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Ave Guimarães

POCH-04-5267-FSE-000611
Programa Operacional do 

Capital Humano

04 - Qualidade e inovação do sistema de 

educação e formação

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS JOSEFA 

DE ÓBIDOS

Qualidade e eficiência do 

sistema de educação e formação 

para promoção do sucesso 

escolar - Clubes Ciência Viva

25/07/2019 02/05/2019 31/08/2020 11 764,71 FSE 10 000,00

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Região de Leiria Leiria

POCH-04-5267-FSE-000612
Programa Operacional do 

Capital Humano

04 - Qualidade e inovação do sistema de 

educação e formação

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS 

TEMPLÁRIOS

Qualidade e eficiência do 

sistema de educação e formação 

para promoção do sucesso 

escolar - Clubes Ciência Viva

27/08/2019 03/01/2019 31/08/2020 11 764,71 FSE 10 000,00

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Médio Tejo Tomar

POCH-04-5267-FSE-000613
Programa Operacional do 

Capital Humano

04 - Qualidade e inovação do sistema de 

educação e formação

ESCOLA SECUNDÁRIA JOÃO 

GONÇALVES ZARCO, MATOSINHOS

Qualidade dos sistemas de 

ensino e formação de nível não-

superior - Qualidade e eficiência 

do sistema de educação e 

formação para promoção do 

19/08/2019 08/11/2018 31/08/2020 11 764,71 FSE 10 000,00

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal
Área Metropolitana do 

Porto
Matosinhos

POCH-04-5267-FSE-000614
Programa Operacional do 

Capital Humano

04 - Qualidade e inovação do sistema de 

educação e formação

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE 

POMBAL

Qualidade dos sistemas de 

ensino e formação de nível não-

superior - Qualidade e eficiência 

do sistema de educação e 

formação para promoção do 

25/07/2019 07/11/2018 31/08/2020 11 764,71 FSE 10 000,00

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Região de Leiria Pombal

POCH-04-5267-FSE-000615
Programa Operacional do 

Capital Humano

04 - Qualidade e inovação do sistema de 

educação e formação

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE VILA 

NOVA DA BARQUINHA

Qualidade dos sistemas de 

ensino e formação de nível não-

superior - Qualidade e eficiência 

do sistema de educação e 

formação para promoção do 

20/08/2019 03/01/2019 31/08/2020 11 764,71 FSE 10 000,00

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Médio Tejo Vila Nova da Barquinha

POCH-04-5267-FSE-000616
Programa Operacional do 

Capital Humano

04 - Qualidade e inovação do sistema de 

educação e formação

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE 

ANADIA

Qualidade dos sistemas de 

ensino e formação de nível não-

superior - Qualidade e eficiência 

do sistema de educação e 

formação para promoção do 

25/07/2019 08/11/2018 30/06/2020 11 764,71 FSE 10 000,00

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Região de Aveiro Anadia
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POCH-04-5267-FSE-000617
Programa Operacional do 

Capital Humano

04 - Qualidade e inovação do sistema de 

educação e formação

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE 

MANTEIGAS

Qualidade dos sistemas de 

ensino e formação de nível não-

superior - Qualidade e eficiência 

do sistema de educação e 

formação para promoção do 

19/08/2019 16/11/2018 31/08/2020 11 764,71 FSE 10 000,00

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Beiras e Serra da Estrela Manteigas

POCH-04-5267-FSE-000618
Programa Operacional do 

Capital Humano

04 - Qualidade e inovação do sistema de 

educação e formação

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DA 

GAFANHA DA NAZARÉ

Qualidade dos sistemas de 

ensino e formação de nível não-

superior - Qualidade e eficiência 

do sistema de educação e 

formação para promoção do 

27/08/2019 03/01/2019 31/08/2020 11 764,71 FSE 10 000,00

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Região de Aveiro Ílhavo

POCH-04-5267-FSE-000619
Programa Operacional do 

Capital Humano

04 - Qualidade e inovação do sistema de 

educação e formação

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE 

ÁGUEDA SUL

Qualidade dos sistemas de 

ensino e formação de nível não-

superior - Qualidade e eficiência 

do sistema de educação e 

formação para promoção do 

19/08/2019 18/03/2019 31/08/2020 11 764,71 FSE 10 000,00

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Região de Aveiro Águeda

POCH-04-5267-FSE-000620
Programa Operacional do 

Capital Humano

04 - Qualidade e inovação do sistema de 

educação e formação

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE 

CRISTELO, PAREDES

Qualidade dos sistemas de 

ensino e formação de nível não-

superior - Qualidade e eficiência 

do sistema de educação e 

formação para promoção do 

19/08/2019 12/11/2018 31/07/2020 11 664,71 FSE 9 915,00

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal
Área Metropolitana do 

Porto
Paredes

POCH-04-5267-FSE-000621
Programa Operacional do 

Capital Humano

04 - Qualidade e inovação do sistema de 

educação e formação

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE PORTO 

DE MÓS

Qualidade dos sistemas de 

ensino e formação de nível não-

superior - Qualidade e eficiência 

do sistema de educação e 

formação para promoção do 

25/07/2019 08/11/2018 31/08/2020 11 764,71 FSE 10 000,00

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Região de Leiria Porto de Mós

POCH-04-5267-FSE-000622
Programa Operacional do 

Capital Humano

04 - Qualidade e inovação do sistema de 

educação e formação

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS 

D.AFONSO HENRIQUES

Qualidade dos sistemas de 

ensino e formação de nível não-

superior - Qualidade e eficiência 

do sistema de educação e 

formação para promoção do 

19/08/2019 06/09/2019 26/06/2020 11 728,70 FSE 9 969,40

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Ave Guimarães

POCH-04-5267-FSE-000623
Programa Operacional do 

Capital Humano

04 - Qualidade e inovação do sistema de 

educação e formação

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS AMATO 

LUSITANO

Qualidade dos sistemas de 

ensino e formação de nível não-

superior - Qualidade e eficiência 

do sistema de educação e 

formação para promoção do 

25/07/2019 16/09/2019 30/06/2020 11 764,71 FSE 10 000,00

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Beira Baixa Castelo Branco

POCH-04-5267-FSE-000624
Programa Operacional do 

Capital Humano

04 - Qualidade e inovação do sistema de 

educação e formação

AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS 

DO AMIAL

Qualidade dos sistemas de 

ensino e formação de nível não-

superior - Qualidade e eficiência 

do sistema de educação e 

formação para promoção do 

20/08/2019 21/10/2019 12/06/2020 9 850,00 FSE 8 372,50

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal
Área Metropolitana do 

Porto
Porto

POCH-04-5267-FSE-000625
Programa Operacional do 

Capital Humano

04 - Qualidade e inovação do sistema de 

educação e formação

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE 

OLIVEIRA DO BAIRRO

Qualidade dos sistemas de 

ensino e formação de nível não-

superior - Qualidade e eficiência 

do sistema de educação e 

formação para promoção do 

25/07/2019 01/10/2019 30/06/2020 11 764,71 FSE 10 000,00

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Região de Aveiro Oliveira do Bairro

POCH-04-5267-FSE-000626
Programa Operacional do 

Capital Humano

04 - Qualidade e inovação do sistema de 

educação e formação
AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE GÓIS

Qualidade dos sistemas de 

ensino e formação de nível não-

superior - Qualidade e eficiência 

do sistema de educação e 

formação para promoção do 

20/08/2019 02/09/2019 31/08/2020 11 764,71 FSE 10 000,00

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Região de Coimbra Góis

POCH-04-5267-FSE-000627
Programa Operacional do 

Capital Humano

04 - Qualidade e inovação do sistema de 

educação e formação

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS D.MARIA 

II

Qualidade dos sistemas de 

ensino e formação de nível não-

superior - Qualidade e eficiência 

do sistema de educação e 

formação para promoção do 

19/08/2019 10/01/2019 31/08/2020 10 000,00 FSE 8 500,00

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Ave Vila Nova de Famalicão

POCH-04-5267-FSE-000628
Programa Operacional do 

Capital Humano

04 - Qualidade e inovação do sistema de 

educação e formação

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS 

DR.SERAFIM LEITE

Qualidade dos sistemas de 

ensino e formação de nível não-

superior - Qualidade e eficiência 

do sistema de educação e 

formação para promoção do 

19/08/2019 01/09/2019 31/07/2020 8 400,00 FSE 7 140,00

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal
Área Metropolitana do 

Porto
São João da Madeira

POCH-04-5267-FSE-000629
Programa Operacional do 

Capital Humano

04 - Qualidade e inovação do sistema de 

educação e formação

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE SÃO 

PEDRO DO SUL

Qualidade dos sistemas de 

ensino e formação de nível não-

superior - Qualidade e eficiência 

do sistema de educação e 

formação para promoção do 

20/08/2019 08/11/2018 31/08/2020 11 764,71 FSE 10 000,00

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Viseu Dão Lafões São Pedro do Sul

POCH-04-5267-FSE-000630
Programa Operacional do 

Capital Humano

04 - Qualidade e inovação do sistema de 

educação e formação

ESCOLA PROFISSIONAL DE 

AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO 

RURAL DE VAGOS

Qualidade dos sistemas de 

ensino e formação de nível não-

superior - Qualidade e eficiência 

do sistema de educação e 

formação para promoção do 

20/08/2019 10/04/2019 31/05/2020 11 764,71 FSE 10 000,00

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Região de Aveiro Vagos

POCH-04-5267-FSE-000631
Programa Operacional do 

Capital Humano

04 - Qualidade e inovação do sistema de 

educação e formação

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DO 

BONFIM

Qualidade dos sistemas de 

ensino e formação de nível não-

superior - Qualidade e eficiência 

do sistema de educação e 

formação para promoção do 

19/08/2019 01/03/2019 31/08/2020 11 764,71 FSE 10 000,00

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Alto Alentejo Portalegre

POCH-04-5267-FSE-000632
Programa Operacional do 

Capital Humano

04 - Qualidade e inovação do sistema de 

educação e formação

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE 

ESMORIZ, OVAR NORTE

Qualidade dos sistemas de 

ensino e formação de nível não-

superior - Qualidade e eficiência 

do sistema de educação e 

formação para promoção do 

19/08/2019 02/05/2019 31/07/2020 11 764,71 FSE 10 000,00

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Região de Aveiro Ovar

POCH-04-5267-FSE-000633
Programa Operacional do 

Capital Humano

04 - Qualidade e inovação do sistema de 

educação e formação

ESCOLA DO 1º, 2º E 3º CICLOS DO 

ENSINO BÁSICO DE PEDOME

Qualidade dos sistemas de 

ensino e formação de nível não-

superior - Qualidade e eficiência 

do sistema de educação e 

formação para promoção do 

25/07/2019 08/11/2018 31/08/2020 8 000,00 FSE 6 800,00

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Ave Vila Nova de Famalicão

POCH-04-5267-FSE-000634
Programa Operacional do 

Capital Humano

04 - Qualidade e inovação do sistema de 

educação e formação

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DA LIXA, 

FELGUEIRAS

Qualidade dos sistemas de 

ensino e formação de nível não-

superior - Qualidade e eficiência 

do sistema de educação e 

formação para promoção do 

25/07/2019 08/11/2018 31/08/2020 11 764,71 FSE 10 000,00

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Tâmega e Sousa Felgueiras

POCH-04-5267-FSE-000635
Programa Operacional do 

Capital Humano

04 - Qualidade e inovação do sistema de 

educação e formação
AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DA LOUSÃ

Qualidade dos sistemas de 

ensino e formação de nível não-

superior - Qualidade e eficiência 

do sistema de educação e 

formação para promoção do 

19/08/2019 03/12/2018 31/07/2020 7 775,27 FSE 6 608,98

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Região de Coimbra Lousã

POCH-04-5267-FSE-000636
Programa Operacional do 

Capital Humano

04 - Qualidade e inovação do sistema de 

educação e formação

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS ALBERTO 

SAMPAIO

Qualidade dos sistemas de 

ensino e formação de nível não-

superior - Qualidade e eficiência 

do sistema de educação e 

formação para promoção do 

25/07/2019 30/04/2019 31/08/2020 11 764,70 FSE 10 000,00

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Cávado Braga

POCH-04-5267-FSE-000637
Programa Operacional do 

Capital Humano

04 - Qualidade e inovação do sistema de 

educação e formação

ESCOLA SECUNDÁRIA DE SÃO 

LOURENÇO

Qualidade dos sistemas de 

ensino e formação de nível não-

superior - Qualidade e eficiência 

do sistema de educação e 

formação para promoção do 

20/08/2019 09/04/2019 31/08/2020 11 764,71 FSE 10 000,00

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Alto Alentejo Portalegre

POCH-04-5267-FSE-000638
Programa Operacional do 

Capital Humano

04 - Qualidade e inovação do sistema de 

educação e formação

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS CAROLINA 

MICHAELIS, CEDOFEITA, PORTO

Qualidade dos sistemas de 

ensino e formação de nível não-

superior - Qualidade e eficiência 

do sistema de educação e 

formação para promoção do 

25/07/2019 12/11/2018 31/07/2020 11 764,71 FSE 10 000,00

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal
Área Metropolitana do 

Porto
Porto

POCH-04-5267-FSE-000639
Programa Operacional do 

Capital Humano

04 - Qualidade e inovação do sistema de 

educação e formação

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS EMÍDIO 

GARCIA, BRAGANÇA

Qualidade dos sistemas de 

ensino e formação de nível não-

superior - Qualidade e eficiência 

do sistema de educação e 

formação para promoção do 

19/08/2019 01/05/2019 31/08/2020 11 764,71 FSE 10 000,00

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal
Terras de Trás-os-

Montes
Bragança

POCH-04-5267-FSE-000640
Programa Operacional do 

Capital Humano

04 - Qualidade e inovação do sistema de 

educação e formação

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE 

CONSTÂNCIA

Qualidade dos sistemas de 

ensino e formação de nível não-

superior - Qualidade e eficiência 

do sistema de educação e 

formação para promoção do 

25/07/2019 03/01/2019 31/08/2020 11 764,71 FSE 10 000,00

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Médio Tejo Constância
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POCH-04-5267-FSE-000641
Programa Operacional do 

Capital Humano

04 - Qualidade e inovação do sistema de 

educação e formação

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS 

HENRIQUE SOMMER, MACEIRA, LEIIA

Qualidade dos sistemas de 

ensino e formação de nível não-

superior - Qualidade e eficiência 

do sistema de educação e 

formação para promoção do 

20/08/2019 01/04/2019 31/08/2020 11 764,71 FSE 10 000,00

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Região de Leiria Leiria

POCH-04-5267-FSE-000642
Programa Operacional do 

Capital Humano

04 - Qualidade e inovação do sistema de 

educação e formação

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE 

VALDEVEZ

Qualidade dos sistemas de 

ensino e formação de nível não-

superior - Qualidade e eficiência 

do sistema de educação e 

formação para promoção do 

25/07/2019 17/02/2019 31/08/2020 11 764,71 FSE 10 000,00

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Alto Minho Arcos de Valdevez

POCH-04-5267-FSE-000643
Programa Operacional do 

Capital Humano

04 - Qualidade e inovação do sistema de 

educação e formação

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DA 

AZAMBUJA

Qualidade dos sistemas de 

ensino e formação de nível não-

superior - Qualidade e eficiência 

do sistema de educação e 

formação para promoção do 

26/08/2019 08/11/2018 31/08/2020 11 764,71 FSE 10 000,00

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Lezíria do Tejo Azambuja

POCH-04-5267-FSE-000644
Programa Operacional do 

Capital Humano

04 - Qualidade e inovação do sistema de 

educação e formação

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS D. PEDRO 

IV, VILA DO CONDE

Qualidade dos sistemas de 

ensino e formação de nível não-

superior - Qualidade e eficiência 

do sistema de educação e 

formação para promoção do 

25/07/2019 16/09/2019 26/06/2020 11 764,71 FSE 10 000,00

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal
Área Metropolitana do 

Porto
Vila do Conde

POCH-04-5267-FSE-000645
Programa Operacional do 

Capital Humano

04 - Qualidade e inovação do sistema de 

educação e formação

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE 

OLIVEIRA DO HOSPITAL

Qualidade dos sistemas de 

ensino e formação de nível não-

superior - Qualidade e eficiência 

do sistema de educação e 

formação para promoção do 

19/08/2019 01/05/2019 31/08/2020 11 764,71 FSE 10 000,00

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Região de Coimbra Oliveira do Hospital

POCH-04-5267-FSE-000646
Programa Operacional do 

Capital Humano

04 - Qualidade e inovação do sistema de 

educação e formação

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE SANTO 

ANDRÉ, SANTIAGO DO CACÉM

Qualidade dos sistemas de 

ensino e formação de nível não-

superior - Qualidade e eficiência 

do sistema de educação e 

formação para promoção do 

20/08/2019 01/05/2019 31/08/2020 11 764,71 FSE 10 000,00

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Alentejo Litoral Santiago do Cacém

POCH-04-5267-FSE-000647
Programa Operacional do 

Capital Humano

04 - Qualidade e inovação do sistema de 

educação e formação

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE 

TONDELA CÂNDIDO DE FIGUEIREDO

Qualidade dos sistemas de 

ensino e formação de nível não-

superior - Qualidade e eficiência 

do sistema de educação e 

formação para promoção do 

25/07/2019 08/11/2018 31/08/2020 11 764,71 FSE 10 000,00

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Viseu Dão Lafões Tondela

POCH-04-5267-FSE-000648
Programa Operacional do 

Capital Humano

04 - Qualidade e inovação do sistema de 

educação e formação

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS 

MORGADO DE MATEUS, VILA REAL

Qualidade dos sistemas de 

ensino e formação de nível não-

superior - Qualidade e eficiência 

do sistema de educação e 

formação para promoção do 

19/08/2019 08/11/2018 31/08/2020 11 764,71 FSE 10 000,00

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Douro Vila Real

POCH-04-5267-FSE-000649
Programa Operacional do 

Capital Humano

04 - Qualidade e inovação do sistema de 

educação e formação

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE VILA 

VERDE

Qualidade dos sistemas de 

ensino e formação de nível não-

superior - Qualidade e eficiência 

do sistema de educação e 

formação para promoção do 

25/07/2019 06/02/2019 31/08/2020 11 764,71 FSE 10 000,00

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Cávado Vila Verde

POCH-04-5267-FSE-000650
Programa Operacional do 

Capital Humano

04 - Qualidade e inovação do sistema de 

educação e formação

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS RAINHA 

SANTA ISABEL

Qualidade dos sistemas de 

ensino e formação de nível não-

superior - Qualidade e eficiência 

do sistema de educação e 

formação para promoção do 

23/09/2019 16/09/2019 27/07/2020 11 764,71 FSE 10 000,00

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Região de Leiria Leiria

POCH-04-5267-FSE-000651
Programa Operacional do 

Capital Humano

04 - Qualidade e inovação do sistema de 

educação e formação

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS D.MARIA 

II, BRAGA

Qualidade dos sistemas de 

ensino e formação de nível não-

superior - Qualidade e eficiência 

do sistema de educação e 

formação para promoção do 

25/07/2019 03/01/2019 31/08/2020 11 764,71 FSE 10 000,00

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Cávado Braga

POCH-04-5267-FSE-000652
Programa Operacional do 

Capital Humano

04 - Qualidade e inovação do sistema de 

educação e formação

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE 

CELORICO DE BASTO

Qualidade dos sistemas de 

ensino e formação de nível não-

superior - Qualidade e eficiência 

do sistema de educação e 

formação para promoção do 

20/08/2019 16/09/2019 31/07/2020 11 764,71 FSE 10 000,00

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Tâmega e Sousa Celorico de Basto

POCH-04-5267-FSE-000653
Programa Operacional do 

Capital Humano

04 - Qualidade e inovação do sistema de 

educação e formação

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS MARINHA 

GRANDE NASCENTE

Qualidade dos sistemas de 

ensino e formação de nível não-

superior - Qualidade e eficiência 

do sistema de educação e 

formação para promoção do 

25/07/2019 10/01/2019 31/08/2020 11 764,71 FSE 10 000,00

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Região de Leiria Marinha Grande

POCH-04-5267-FSE-000654
Programa Operacional do 

Capital Humano

04 - Qualidade e inovação do sistema de 

educação e formação

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE 

CORUCHE

Qualidade dos sistemas de 

ensino e formação de nível não-

superior - Qualidade e eficiência 

do sistema de educação e 

formação para promoção do 

25/07/2019 12/11/2018 31/08/2020 11 408,00 FSE 9 696,80

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Lezíria do Tejo Coruche

POCH-04-5267-FSE-000655
Programa Operacional do 

Capital Humano

04 - Qualidade e inovação do sistema de 

educação e formação

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE 

MONTEMOR-O-NOVO

Qualidade dos sistemas de 

ensino e formação de nível não-

superior - Qualidade e eficiência 

do sistema de educação e 

formação para promoção do 

25/07/2019 03/01/2019 31/08/2020 11 764,71 FSE 10 000,00

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Alentejo Central Montemor-o-Novo

POCH-04-5267-FSE-000656
Programa Operacional do 

Capital Humano

04 - Qualidade e inovação do sistema de 

educação e formação

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS CARLOS 

TEIXEIRA

Qualidade dos sistemas de 

ensino e formação de nível não-

superior - Qualidade e eficiência 

do sistema de educação e 

formação para promoção do 

25/07/2019 18/09/2019 31/08/2020 11 764,71 FSE 10 000,00

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Ave Fafe

POCH-04-5267-FSE-000657
Programa Operacional do 

Capital Humano

04 - Qualidade e inovação do sistema de 

educação e formação

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE 

ANSIÃO

Qualidade dos sistemas de 

ensino e formação de nível não-

superior - Qualidade e eficiência 

do sistema de educação e 

formação para promoção do 

25/07/2019 03/12/2018 29/05/2020 11 764,71 FSE 10 000,00

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Região de Leiria Leiria

POCH-04-5267-FSE-000658
Programa Operacional do 

Capital Humano

04 - Qualidade e inovação do sistema de 

educação e formação
AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE TÁBUA

Qualidade dos sistemas de 

ensino e formação de nível não-

superior - Qualidade e eficiência 

do sistema de educação e 

formação para promoção do 

25/07/2019 08/11/2018 20/06/2020 11 764,00 FSE 9 999,40

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Região de Coimbra Tábua

POCH-04-5267-FSE-000659
Programa Operacional do 

Capital Humano

04 - Qualidade e inovação do sistema de 

educação e formação

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS Nº 1 DE 

SANTIAGO DO CACÉM

Qualidade dos sistemas de 

ensino e formação de nível não-

superior - Qualidade e eficiência 

do sistema de educação e 

formação para promoção do 

23/09/2019 02/05/2019 31/08/2020 11 764,71 FSE 10 000,00

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Alentejo Litoral Santiago do Cacém

POCH-04-5267-FSE-000660
Programa Operacional do 

Capital Humano

04 - Qualidade e inovação do sistema de 

educação e formação
AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE MIRA

Qualidade dos sistemas de 

ensino e formação de nível não-

superior - Qualidade e eficiência 

do sistema de educação e 

formação para promoção do 

25/07/2019 01/12/2018 31/08/2020 11 764,70 FSE 10 000,00

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Região de Coimbra Mira

POCH-04-5267-FSE-000661
Programa Operacional do 

Capital Humano

04 - Qualidade e inovação do sistema de 

educação e formação

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE 

PADRÃO DA LÉGUA

Qualidade dos sistemas de 

ensino e formação de nível não-

superior - Qualidade e eficiência 

do sistema de educação e 

formação para promoção do 

25/07/2019 08/11/2018 31/08/2020 11 760,00 FSE 9 996,00

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal
Área Metropolitana do 

Porto
Matosinhos

POCH-04-5267-FSE-000662
Programa Operacional do 

Capital Humano

04 - Qualidade e inovação do sistema de 

educação e formação

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE 

ESTREMOZ

Qualidade dos sistemas de 

ensino e formação de nível não-

superior - Qualidade e eficiência 

do sistema de educação e 

formação para promoção do 

25/07/2019 08/07/2019 31/08/2020 11 764,71 FSE 10 000,00

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Alentejo Central Estremoz

POCH-04-5267-FSE-000663
Programa Operacional do 

Capital Humano

04 - Qualidade e inovação do sistema de 

educação e formação

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE 

ODEMIRA

Qualidade dos sistemas de 

ensino e formação de nível não-

superior - Qualidade e eficiência 

do sistema de educação e 

formação para promoção do 

19/08/2019 17/07/2019 31/08/2020 11 764,00 FSE 9 999,40

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Alentejo Litoral Odemira

POCH-04-5267-FSE-000664
Programa Operacional do 

Capital Humano

04 - Qualidade e inovação do sistema de 

educação e formação

AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS 

DE ABAÇÃO

Qualidade dos sistemas de 

ensino e formação de nível não-

superior - Qualidade e eficiência 

do sistema de educação e 

formação para promoção do 

19/08/2019 08/11/2018 31/08/2020 11 764,71 FSE 10 000,00

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Ave Guimarães
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POCH-04-5267-FSE-000665
Programa Operacional do 

Capital Humano

04 - Qualidade e inovação do sistema de 

educação e formação

ESCOLA SECUNDARIA DE AVELAR 

BROTERO

Qualidade dos sistemas de 

ensino e formação de nível não-

superior - Qualidade e eficiência 

do sistema de educação e 

formação para promoção do 

25/07/2019 03/06/2019 31/08/2020 9 900,00 FSE 8 415,00

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Região de Coimbra Coimbra

POCH-04-5267-FSE-000667
Programa Operacional do 

Capital Humano

04 - Qualidade e inovação do sistema de 

educação e formação

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE PONTE 

DE SÔR

Qualidade dos sistemas de 

ensino e formação de nível não-

superior - Qualidade e eficiência 

do sistema de educação e 

formação para promoção do 

19/08/2019 02/05/2019 31/08/2020 11 764,71 FSE 10 000,00

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Alto Alentejo Ponte de Sor

POCH-04-5267-FSE-000668
Programa Operacional do 

Capital Humano

04 - Qualidade e inovação do sistema de 

educação e formação

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS RIO NOVO 

DO PRÍNCIPE - CACIA

Qualidade dos sistemas de 

ensino e formação de nível não-

superior - Qualidade e eficiência 

do sistema de educação e 

formação para promoção do 

25/07/2019 08/11/2018 31/08/2020 11 764,71 FSE 10 000,00

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Região de Aveiro Aveiro

POCH-04-5267-FSE-000669
Programa Operacional do 

Capital Humano

04 - Qualidade e inovação do sistema de 

educação e formação

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE 

MOURE E RIBEIRA DO NEIVA

Qualidade dos sistemas de 

ensino e formação de nível não-

superior - Qualidade e eficiência 

do sistema de educação e 

formação para promoção do 

25/07/2019 07/02/2019 31/08/2020 11 764,70 FSE 10 000,00

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Cávado Vila Verde

POCH-04-5267-FSE-000670
Programa Operacional do 

Capital Humano

04 - Qualidade e inovação do sistema de 

educação e formação

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DAMIÃO 

DE GOES, ALENQUER

Qualidade dos sistemas de 

ensino e formação de nível não-

superior - Qualidade e eficiência 

do sistema de educação e 

formação para promoção do 

26/08/2019 01/02/2020 01/05/2020 11 764,71 FSE 10 000,00

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Oeste Alenquer

POCH-04-5267-FSE-000671
Programa Operacional do 

Capital Humano

04 - Qualidade e inovação do sistema de 

educação e formação

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS Nº 2 DE 

ABRANTES

Qualidade dos sistemas de 

ensino e formação de nível não-

superior - Qualidade e eficiência 

do sistema de educação e 

formação para promoção do 

19/08/2019 02/09/2019 31/08/2020 10 000,00 FSE 8 500,00

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Médio Tejo Abrantes

POCH-04-5267-FSE-000672
Programa Operacional do 

Capital Humano

04 - Qualidade e inovação do sistema de 

educação e formação

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE 

ANTÓNIO FEIJÓ

Qualidade dos sistemas de 

ensino e formação de nível não-

superior - Qualidade e eficiência 

do sistema de educação e 

formação para promoção do 

20/08/2019 02/09/2019 31/08/2020 11 764,71 FSE 10 000,00

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Alto Minho Ponte de Lima

POCH-04-5267-FSE-000673
Programa Operacional do 

Capital Humano

04 - Qualidade e inovação do sistema de 

educação e formação

ESCOLA SECUNDÁRIA ADOLFO 

PORTELA, ÁGUEDA

Qualidade dos sistemas de 

ensino e formação de nível não-

superior - Qualidade e eficiência 

do sistema de educação e 

formação para promoção do 

25/07/2019 01/10/2019 31/08/2020 11 764,71 FSE 10 000,00

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Região de Aveiro Águeda

POCH-04-5267-FSE-000674
Programa Operacional do 

Capital Humano

04 - Qualidade e inovação do sistema de 

educação e formação

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE SANTA 

MARIA MAIOR, VIANA DO CASTELO

Qualidade dos sistemas de 

ensino e formação de nível não-

superior - Qualidade e eficiência 

do sistema de educação e 

formação para promoção do 

25/07/2019 08/11/2018 31/08/2020 11 764,71 FSE 10 000,00

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Alto Minho Viana do Castelo

POCH-04-5267-FSE-000675
Programa Operacional do 

Capital Humano

04 - Qualidade e inovação do sistema de 

educação e formação

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DO 

SUDESTE DE BAIÃO

Qualidade dos sistemas de 

ensino e formação de nível não-

superior - Qualidade e eficiência 

do sistema de educação e 

formação para promoção do 

25/07/2019 12/11/2018 31/08/2020 11 759,71 FSE 9 995,75

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Tâmega e Sousa Baião

POCH-04-5267-FSE-000676
Programa Operacional do 

Capital Humano

04 - Qualidade e inovação do sistema de 

educação e formação

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS Nº 1 DE 

BEJA

Qualidade dos sistemas de 

ensino e formação de nível não-

superior - Qualidade e eficiência 

do sistema de educação e 

formação para promoção do 

20/08/2019 08/11/2018 31/08/2020 11 764,71 FSE 10 000,00

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Baixo Alentejo Beja

POCH-04-5267-FSE-000677
Programa Operacional do 

Capital Humano

04 - Qualidade e inovação do sistema de 

educação e formação

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE 

FIGUEIRA DE CASTELO RODRIGO

Qualidade dos sistemas de 

ensino e formação de nível não-

superior - Qualidade e eficiência 

do sistema de educação e 

formação para promoção do 

25/07/2019 19/11/2018 31/07/2020 11 764,00 FSE 9 999,40

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Beiras e Serra da Estrela Figueira de Castelo Rodrigo

POCH-04-5267-FSE-000678
Programa Operacional do 

Capital Humano

04 - Qualidade e inovação do sistema de 

educação e formação

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE 

ALMODÔVAR

Qualidade dos sistemas de 

ensino e formação de nível não-

superior - Qualidade e eficiência 

do sistema de educação e 

formação para promoção do 

25/07/2019 12/11/2018 31/08/2020 11 500,00 FSE 9 775,00

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Baixo Alentejo Almodôvar

POCH-04-5267-FSE-000679
Programa Operacional do 

Capital Humano

04 - Qualidade e inovação do sistema de 

educação e formação
AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE SEIA

Qualidade dos sistemas de 

ensino e formação de nível não-

superior - Qualidade e eficiência 

do sistema de educação e 

formação para promoção do 

25/07/2019 02/09/2019 31/08/2020 11 764,71 FSE 10 000,00

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Beiras e Serra da Estrela Seia

POCH-04-5267-FSE-000680
Programa Operacional do 

Capital Humano

04 - Qualidade e inovação do sistema de 

educação e formação

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE 

ARGONCILHE

Qualidade dos sistemas de 

ensino e formação de nível não-

superior - Qualidade e eficiência 

do sistema de educação e 

formação para promoção do 

26/08/2019 02/09/2019 12/06/2020 11 764,71 FSE 10 000,00

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal
Área Metropolitana do 

Porto
Santa Maria da Feira

POCH-04-5267-FSE-000681
Programa Operacional do 

Capital Humano

04 - Qualidade e inovação do sistema de 

educação e formação

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE 

MARINHAS DO SAL

Qualidade dos sistemas de 

ensino e formação de nível não-

superior - Qualidade e eficiência 

do sistema de educação e 

formação para promoção do 

27/08/2019 01/09/2019 31/08/2020 11 764,71 FSE 10 000,00

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Lezíria do Tejo Rio Maior

POCH-04-5267-FSE-000682
Programa Operacional do 

Capital Humano

04 - Qualidade e inovação do sistema de 

educação e formação

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS MARINHA 

GRANDE POENTE

Qualidade dos sistemas de 

ensino e formação de nível não-

superior - Qualidade e eficiência 

do sistema de educação e 

formação para promoção do 

20/08/2019 01/07/2019 31/07/2020 11 764,00 FSE 9 999,40

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Região de Leiria Marinha Grande

POCH-04-5267-FSE-000683
Programa Operacional do 

Capital Humano

04 - Qualidade e inovação do sistema de 

educação e formação

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE 

TONDELA TOMAZ RIBEIRO

Qualidade dos sistemas de 

ensino e formação de nível não-

superior - Qualidade e eficiência 

do sistema de educação e 

formação para promoção do 

19/08/2019 08/11/2018 31/08/2020 11 764,71 FSE 10 000,00

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Viseu Dão Lafões Tondela

POCH-04-5267-FSE-000684
Programa Operacional do 

Capital Humano

04 - Qualidade e inovação do sistema de 

educação e formação

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS INFANTE 

D.HENRIQUE, REPESES, VISEU

Qualidade dos sistemas de 

ensino e formação de nível não-

superior - Qualidade e eficiência 

do sistema de educação e 

formação para promoção do 

27/08/2019 06/02/2019 31/07/2020 11 764,71 FSE 10 000,00

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Viseu Dão Lafões Viseu

POCH-04-5267-FSE-000685
Programa Operacional do 

Capital Humano

04 - Qualidade e inovação do sistema de 

educação e formação

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS SOARES 

DOS REIS

Qualidade dos sistemas de 

ensino e formação de nível não-

superior - Qualidade e eficiência 

do sistema de educação e 

formação para promoção do 

25/07/2019 08/11/2018 31/07/2020 11 764,00 FSE 9 999,40

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal
Área Metropolitana do 

Porto
Vila Nova de Gaia

POCH-04-5267-FSE-000686
Programa Operacional do 

Capital Humano

04 - Qualidade e inovação do sistema de 

educação e formação

ESCOLA SECUNDÁRIA COM 3º CICLO DO 

ENSINO BÁSICO MARTINS SARMENTO, 

GUIMARÃES

Qualidade dos sistemas de 

ensino e formação de nível não-

superior - Qualidade e eficiência 

do sistema de educação e 

formação para promoção do 

09/09/2019 03/10/2019 30/07/2020 11 664,71 FSE 9 915,00

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Ave Guimarães

POCH-04-5267-FSE-000687
Programa Operacional do 

Capital Humano

04 - Qualidade e inovação do sistema de 

educação e formação

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS TRIGAL DE 

SANTA MARIA

Qualidade dos sistemas de 

ensino e formação de nível não-

superior - Qualidade e eficiência 

do sistema de educação e 

formação para promoção do 

23/09/2019 02/09/2019 31/07/2020 11 764,70 FSE 10 000,00

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Cávado Braga

POCH-04-5267-FSE-000688
Programa Operacional do 

Capital Humano

04 - Qualidade e inovação do sistema de 

educação e formação

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS JÚLIO 

DINIS

Qualidade dos sistemas de 

ensino e formação de nível não-

superior - Qualidade e eficiência 

do sistema de educação e 

formação para promoção do 

26/12/2019 01/10/2019 13/06/2020 11 764,71 FSE 10 000,00

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal
Área Metropolitana do 

Porto
Vila Nova de Gaia

POCH-04-5267-FSE-000689
Programa Operacional do 

Capital Humano

04 - Qualidade e inovação do sistema de 

educação e formação

DECEL-DESENVOLVIMENTO DE 

ESTABELECIMENTOS DE ENSINO LDA

Qualidade dos sistemas de 

ensino e formação de nível não-

superior - Campeonato das 

Profissões (Regional)

26/11/2019 09/09/2019 21/11/2019 3 750,00 FSE 3 187,50

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal
Área Metropolitana do 

Porto
São João da Madeira
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POCH-04-5267-FSE-000692
Programa Operacional do 

Capital Humano

04 - Qualidade e inovação do sistema de 

educação e formação
AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DA LOUSÃ

Qualidade dos sistemas de 

ensino e formação de nível não-

superior - Campeonato das 

Profissões (Regional)

03/12/2019 16/09/2019 21/11/2019 1 575,00 FSE 1 338,75

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Região de Coimbra Lousã

POCH-04-5267-FSE-000694
Programa Operacional do 

Capital Humano

04 - Qualidade e inovação do sistema de 

educação e formação

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE 

PAREDES

Qualidade dos sistemas de 

ensino e formação de nível não-

superior - Qualidade e eficiência 

do sistema de educação e 

formação para promoção do 

20/01/2020 02/09/2019 31/12/2019 1 750,00 FSE 1 487,50

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal
Área Metropolitana do 

Porto
Porto

POCH-04-5267-FSE-000695
Programa Operacional do 

Capital Humano

04 - Qualidade e inovação do sistema de 

educação e formação
RUIZ,COSTA & FILHOS LDA

Qualidade dos sistemas de 

ensino e formação de nível não-

superior - Campeonato das 

Profissões (Regional)

26/11/2019 01/08/2019 21/11/2019 2 500,00 FSE 2 125,00

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal
Área Metropolitana do 

Porto
Matosinhos

POCH-04-5267-FSE-000699
Programa Operacional do 

Capital Humano

04 - Qualidade e inovação do sistema de 

educação e formação

EFTA - ESCOLA DE FORMAÇÃO 

PROFISSIONAL EM TURISMO DE 

AVEIRO, LDA

Qualidade dos sistemas de 

ensino e formação de nível não-

superior - Campeonato das 

Profissões (Regional)

26/11/2019 01/08/2019 29/11/2019 1 750,00 FSE 1 487,50

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Região de Aveiro Aveiro

POCH-04-5267-FSE-000706
Programa Operacional do 

Capital Humano

04 - Qualidade e inovação do sistema de 

educação e formação

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS ABADE DE 

BAÇAL, BRAGANÇA

Qualidade dos sistemas de 

ensino e formação de nível não-

superior - Campeonato das 

Profissões (Regional)

29/11/2019 02/09/2019 31/12/2019 2 500,00 FSE 2 125,00

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal
Terras de Trás-os-

Montes
Bragança

POCH-04-5267-FSE-000707
Programa Operacional do 

Capital Humano

04 - Qualidade e inovação do sistema de 

educação e formação
ESCOLA SECUNDARIA ALVES MARTINS

Formação de docentes e outros 

agentes de educação e formação
29/11/2019 07/10/2019 23/06/2020 46 897,82 FSE 39 863,15

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Viseu Dão Lafões Viseu

POCH-04-5267-FSE-000709
Programa Operacional do 

Capital Humano

04 - Qualidade e inovação do sistema de 

educação e formação

ESCOLA SECUNDÁRIA ADOLFO 

PORTELA, ÁGUEDA

Formação de docentes e outros 

agentes de educação e formação
23/10/2019 12/03/2019 23/11/2020 136 700,28 FSE 116 195,24

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Região de Aveiro Águeda

POCH-04-5267-FSE-000710
Programa Operacional do 

Capital Humano

04 - Qualidade e inovação do sistema de 

educação e formação

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DA 

GAFANHA DA NAZARÉ

Formação de docentes e outros 

agentes de educação e formação
12/11/2019 07/01/2019 16/11/2020 157 132,46 FSE 133 562,59

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Região de Aveiro Ílhavo

POCH-04-5267-FSE-000712
Programa Operacional do 

Capital Humano

04 - Qualidade e inovação do sistema de 

educação e formação

AEVA - ASSOCIAÇÃO PARA A 

EDUCAÇÃO E VALORIZAÇÃO DA 

REGIÃO DE AVEIRO

Qualidade dos sistemas de 

ensino e formação de nível não-

superior - Campeonato das 

Profissões (Regional)

26/11/2019 01/08/2019 21/11/2019 1 750,00 FSE 1 487,50

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Região de Aveiro Aveiro

POCH-04-5267-FSE-000713
Programa Operacional do 

Capital Humano

04 - Qualidade e inovação do sistema de 

educação e formação

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS ANDRÉ DE 

GOUVEIA, ÉVORA

Formação de docentes e outros 

agentes de educação e formação
05/03/2020 16/01/2019 27/11/2020 159 503,53 FSE 135 578,00

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Alentejo Central Arraiolos

POCH-04-5267-FSE-000714
Programa Operacional do 

Capital Humano

04 - Qualidade e inovação do sistema de 

educação e formação

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE 

ARGANIL

Formação de docentes e outros 

agentes de educação e formação
06/12/2019 19/01/2019 18/11/2020 168 388,98 FSE 143 130,63

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Região de Coimbra Arganil

POCH-04-5267-FSE-000717
Programa Operacional do 

Capital Humano

04 - Qualidade e inovação do sistema de 

educação e formação

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS JOSÉ 

ESTEVÃO

Formação de docentes e outros 

agentes de educação e formação
08/11/2019 23/04/2019 17/11/2020 105 726,03 FSE 89 867,13

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Região de Aveiro Albergaria-a-Velha

POCH-04-5267-FSE-000718
Programa Operacional do 

Capital Humano

04 - Qualidade e inovação do sistema de 

educação e formação

ESCOLA SECUNDÁRIA COM 3º CICLO DO 

ENSINO BÁSICO MARTINS SARMENTO, 

GUIMARÃES

Formação de docentes e outros 

agentes de educação e formação
06/12/2019 16/01/2019 06/09/2020 78 328,25 FSE 66 579,01

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Ave Guimarães

POCH-04-5267-FSE-000719
Programa Operacional do 

Capital Humano

04 - Qualidade e inovação do sistema de 

educação e formação

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE 

MONSERRATE, VIANA DO CASTELO

Formação de docentes e outros 

agentes de educação e formação
29/10/2019 04/04/2019 20/06/2020 166 722,92 FSE 141 714,48

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Alto Minho Viana do Castelo

POCH-04-5267-FSE-000720
Programa Operacional do 

Capital Humano

04 - Qualidade e inovação do sistema de 

educação e formação

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE PONTE 

DE LIMA

Formação de docentes e outros 

agentes de educação e formação
15/11/2019 06/02/2019 28/11/2020 179 388,71 FSE 152 480,40

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Alto Minho Ponte de Lima

POCH-04-5267-FSE-000721
Programa Operacional do 

Capital Humano

04 - Qualidade e inovação do sistema de 

educação e formação
AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE OVAR

Formação de docentes e outros 

agentes de educação e formação
15/11/2019 24/09/2019 24/07/2020 81 104,46 FSE 68 938,79

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Região de Aveiro Estarreja

POCH-04-5267-FSE-000722
Programa Operacional do 

Capital Humano

04 - Qualidade e inovação do sistema de 

educação e formação

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DO 

BONFIM

Formação de docentes e outros 

agentes de educação e formação
04/11/2019 23/01/2019 27/11/2020 129 405,29 FSE 109 994,50

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Alto Alentejo Campo Maior

POCH-04-5267-FSE-000725
Programa Operacional do 

Capital Humano

04 - Qualidade e inovação do sistema de 

educação e formação

INSIGNARE - ASSOCIAÇÃO DE ENSINO E 

FORMAÇÃO

Qualidade dos sistemas de 

ensino e formação de nível não-

superior - Campeonato das 

Profissões (Regional)

03/12/2019 10/09/2019 21/11/2019 1 750,00 FSE 1 487,50

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Médio Tejo Ourém

POCH-04-5267-FSE-000726
Programa Operacional do 

Capital Humano

04 - Qualidade e inovação do sistema de 

educação e formação

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS AFONSO 

DE ALBUQUERQUE, GUARDA

Formação de docentes e outros 

agentes de educação e formação
17/02/2020 23/02/2019 30/11/2020 103 207,12 FSE 87 726,05

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Beiras e Serra da Estrela Guarda

POCH-04-5267-FSE-000727
Programa Operacional do 

Capital Humano

04 - Qualidade e inovação do sistema de 

educação e formação

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS MADEIRA 

TORRES

Formação de docentes e outros 

agentes de educação e formação
11/12/2019 11/09/2019 30/11/2020 114 618,29 FSE 97 425,55

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Oeste Lourinhã

POCH-04-5267-FSE-000729
Programa Operacional do 

Capital Humano

04 - Qualidade e inovação do sistema de 

educação e formação

INSTITUTO EDUCATIVO PADRE AFONSO 

LUISIER S.J.

Qualidade dos sistemas de 

ensino e formação de nível não-

superior - Campeonato das 

Profissões (Regional)

03/12/2019 02/09/2019 31/12/2019 3 740,80 FSE 3 179,68

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal
Área Metropolitana do 

Porto
Santo Tirso

POCH-04-5267-FSE-000730
Programa Operacional do 

Capital Humano

04 - Qualidade e inovação do sistema de 

educação e formação

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DAMIÃO 

DE GOES, ALENQUER

Formação de docentes e outros 

agentes de educação e formação
18/02/2020 07/03/2019 30/11/2020 146 342,42 FSE 124 391,06

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Oeste Sobral de Monte Agraço

POCH-04-5267-FSE-000732
Programa Operacional do 

Capital Humano

04 - Qualidade e inovação do sistema de 

educação e formação

ESCOLA SECUNDARIA AUGUSTO 

GOMES, MATOSINHOS

Formação de docentes e outros 

agentes de educação e formação
12/11/2019 30/04/2019 10/07/2020 189 173,58 FSE 160 797,54

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal
Área Metropolitana do 

Porto
Matosinhos

POCH-04-5267-FSE-000733
Programa Operacional do 

Capital Humano

04 - Qualidade e inovação do sistema de 

educação e formação

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS 

FRANCISCO DE HOLANDA

Formação de docentes e outros 

agentes de educação e formação
23/10/2019 09/09/2019 16/11/2020 127 901,48 FSE 108 716,26

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Ave Fafe
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POCH-04-5267-FSE-000735
Programa Operacional do 

Capital Humano

04 - Qualidade e inovação do sistema de 

educação e formação

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE GAIA 

NASCENTE, VILA NOVA DE GAIA

Formação de docentes e outros 

agentes de educação e formação
12/11/2019 03/09/2019 27/11/2020 107 982,85 FSE 91 785,42

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal
Área Metropolitana do 

Porto
Vila Nova de Gaia

POCH-04-5267-FSE-000736
Programa Operacional do 

Capital Humano

04 - Qualidade e inovação do sistema de 

educação e formação

ESCOLA SECUNDÁRIA COM 3º CICLO DO 

ENSINO BÁSICO DE AMARANTE

Formação de docentes e outros 

agentes de educação e formação
02/03/2020 05/09/2019 30/11/2020 104 582,07 FSE 88 894,76

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Tâmega e Sousa Amarante

POCH-04-5267-FSE-000737
Programa Operacional do 

Capital Humano

04 - Qualidade e inovação do sistema de 

educação e formação

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS SOARES 

BASTO

Formação de docentes e outros 

agentes de educação e formação
14/01/2020 17/07/2019 27/07/2020 121 312,36 FSE 103 115,51

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal
Área Metropolitana do 

Porto
Arouca

POCH-04-5267-FSE-000738
Programa Operacional do 

Capital Humano

04 - Qualidade e inovação do sistema de 

educação e formação

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS ABADE DE 

BAÇAL, BRAGANÇA

Formação de docentes e outros 

agentes de educação e formação
02/03/2020 05/02/2019 30/11/2020 169 781,21 FSE 144 314,03

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal
Terras de Trás-os-

Montes
Bragança

POCH-04-5267-FSE-000739
Programa Operacional do 

Capital Humano

04 - Qualidade e inovação do sistema de 

educação e formação

ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL DE FAFE, 

CABECEIRAS DE BASTO E CELORICO DE 

BASTO

Qualidade dos sistemas de 

ensino e formação de nível não-

superior - Campeonato das 

Profissões (Regional)

03/12/2019 02/09/2019 31/12/2019 2 500,00 FSE 2 125,00

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Ave Fafe

POCH-04-5267-FSE-000741
Programa Operacional do 

Capital Humano

04 - Qualidade e inovação do sistema de 

educação e formação

EBA - FORMAÇÃO PROFISSIONAL, 

LIMITADA

Qualidade dos sistemas de 

ensino e formação de nível não-

superior - Campeonato das 

Profissões (Regional)

26/11/2019 04/11/2019 21/11/2019 3 250,00 FSE 2 762,50

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Região de Coimbra Coimbra

POCH-04-5267-FSE-000742
Programa Operacional do 

Capital Humano

04 - Qualidade e inovação do sistema de 

educação e formação

EPRALIMA - ESCOLA PROFISSIONAL DO 

ALTO LIMA - COOPERATIVA DE 

INTERESSE PÚBLICO E 

RESPONSABILIDADE, LIMITADA

Qualidade dos sistemas de 

ensino e formação de nível não-

superior - Campeonato das 

Profissões (Regional)

26/11/2019 02/09/2019 31/12/2019 1 750,00 FSE 1 487,50

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Alto Minho Arcos de Valdevez

POCH-04-5267-FSE-000743
Programa Operacional do 

Capital Humano

04 - Qualidade e inovação do sistema de 

educação e formação

AGRUPAMENTO VERTICAL DE S. 

LOURENÇO - ERMESINDE

Formação de docentes e outros 

agentes de educação e formação
08/11/2019 02/07/2019 30/11/2020 213 916,05 FSE 181 828,64

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal
Área Metropolitana do 

Porto
Santo Tirso

POCH-04-5267-FSE-000745
Programa Operacional do 

Capital Humano

04 - Qualidade e inovação do sistema de 

educação e formação
AMAR TERRA VERDE, LDA

Qualidade dos sistemas de 

ensino e formação de nível não-

superior - Campeonato das 

Profissões (Regional)

26/11/2019 02/09/2019 22/11/2019 1 750,00 FSE 1 487,50

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Cávado Vila Verde

POCH-04-5267-FSE-000749
Programa Operacional do 

Capital Humano

04 - Qualidade e inovação do sistema de 

educação e formação

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS COIMBRA 

OESTE

Formação de docentes e outros 

agentes de educação e formação
08/11/2019 16/01/2019 30/11/2020 130 527,85 FSE 110 948,67

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Região de Coimbra Coimbra

POCH-04-5267-FSE-000752
Programa Operacional do 

Capital Humano

04 - Qualidade e inovação do sistema de 

educação e formação

COOPETAPE - COOPERATIVA DE ENSINO 

CRL

Qualidade dos sistemas de 

ensino e formação de nível não-

superior - Campeonato das 

Profissões (Regional)

03/12/2019 01/09/2019 31/12/2019 3 750,00 FSE 3 187,50

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Alto Minho Caminha

POCH-04-5267-FSE-000758
Programa Operacional do 

Capital Humano

04 - Qualidade e inovação do sistema de 

educação e formação

ESCOLA PROFISSIONAL AGRICOLA 

CONDE DE S. BENTO

Qualidade dos sistemas de 

ensino e formação de nível não-

superior - Campeonato das 

Profissões (Regional)

29/11/2019 23/09/2019 21/11/2019 3 750,00 FSE 3 187,50

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal
Área Metropolitana do 

Porto
Santo Tirso

POCH-04-5267-FSE-000759
Programa Operacional do 

Capital Humano

04 - Qualidade e inovação do sistema de 

educação e formação

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS Nº 1 DE 

GONDOMAR

Qualidade dos sistemas de 

ensino e formação de nível não-

superior - Qualidade e eficiência 

do sistema de educação e 

formação para promoção do 

20/01/2020 23/09/2019 21/11/2019 1 750,00 FSE 1 487,50

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal
Área Metropolitana do 

Porto
Gondomar

POCH-04-5267-FSE-000760
Programa Operacional do 

Capital Humano

04 - Qualidade e inovação do sistema de 

educação e formação

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE 

MOIMENTA DA BEIRA

Formação de docentes e outros 

agentes de educação e formação
09/03/2020 10/09/2019 18/07/2020 56 334,79 FSE 47 884,57

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Douro Vila Nova de Foz Côa

POCH-04-5267-FSE-000761
Programa Operacional do 

Capital Humano

04 - Qualidade e inovação do sistema de 

educação e formação
AGRUPAMENTO DE ESCOLAS GIL PAES

Formação de docentes e outros 

agentes de educação e formação
20/12/2019 13/02/2019 30/11/2020 147 339,66 FSE 125 238,71

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Médio Tejo Abrantes

POCH-04-5267-FSE-000762
Programa Operacional do 

Capital Humano

04 - Qualidade e inovação do sistema de 

educação e formação

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE 

BENAVENTE

Formação de docentes e outros 

agentes de educação e formação
04/11/2019 09/01/2019 30/11/2020 167 579,89 FSE 142 442,91

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Lezíria do Tejo Benavente

POCH-04-5267-FSE-000763
Programa Operacional do 

Capital Humano

04 - Qualidade e inovação do sistema de 

educação e formação

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE 

MONÇÃO

Formação de docentes e outros 

agentes de educação e formação
08/11/2019 23/01/2019 25/11/2020 132 791,37 FSE 112 872,66

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Alto Minho Caminha

POCH-04-5267-FSE-000764
Programa Operacional do 

Capital Humano

04 - Qualidade e inovação do sistema de 

educação e formação

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE VILA 

VIÇOSA

Formação de docentes e outros 

agentes de educação e formação
08/11/2019 18/09/2019 17/10/2020 115 269,13 FSE 97 978,76

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Alentejo Central Alandroal

POCH-04-5267-FSE-000765
Programa Operacional do 

Capital Humano

04 - Qualidade e inovação do sistema de 

educação e formação

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE NUNO 

DE SANTA MARIA

Formação de docentes e outros 

agentes de educação e formação
23/10/2019 24/09/2019 30/11/2020 149 452,26 FSE 127 034,42

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Médio Tejo Ferreira do Zêzere

POCH-04-5267-FSE-000766
Programa Operacional do 

Capital Humano

04 - Qualidade e inovação do sistema de 

educação e formação

ESCOLA SECUNDÁRIA COM 3º CICLO DO 

ENSINO BÁSICO DE CAMILO CASTELO 

BRANCO, VILA REAL

Formação de docentes e outros 

agentes de educação e formação
17/03/2020 22/01/2019 30/11/2020 122 458,34 FSE 104 089,59

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Douro Murça

POCH-04-5267-FSE-000767
Programa Operacional do 

Capital Humano

04 - Qualidade e inovação do sistema de 

educação e formação

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE 

VOUZELA

Formação de docentes e outros 

agentes de educação e formação
02/03/2020 09/01/2019 15/10/2020 68 991,48 FSE 58 642,76

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Viseu Dão Lafões Castro Daire

POCH-04-5267-FSE-000768
Programa Operacional do 

Capital Humano

04 - Qualidade e inovação do sistema de 

educação e formação
ESCOLA SECUNDÁRIA DE VILA VERDE

Formação de docentes e outros 

agentes de educação e formação
12/02/2020 08/03/2019 27/11/2020 75 092,75 FSE 63 828,84

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Cávado Vila Verde

POCH-04-5267-FSE-000769
Programa Operacional do 

Capital Humano

04 - Qualidade e inovação do sistema de 

educação e formação

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE VILA 

FLOR

Formação de docentes e outros 

agentes de educação e formação
21/11/2019 27/04/2019 19/11/2020 88 706,13 FSE 75 400,21

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal
Terras de Trás-os-

Montes
Alfândega da Fé

POCH-04-5267-FSE-000770
Programa Operacional do 

Capital Humano

04 - Qualidade e inovação do sistema de 

educação e formação

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE 

TONDELA TOMAZ RIBEIRO

Formação de docentes e outros 

agentes de educação e formação
04/11/2019 30/04/2019 31/10/2020 84 778,03 FSE 72 061,33

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Região de Coimbra Mortágua
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POCH-04-5267-FSE-000771
Programa Operacional do 

Capital Humano

04 - Qualidade e inovação do sistema de 

educação e formação

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE 

MANGUALDE

Formação de docentes e outros 

agentes de educação e formação
14/01/2020 06/01/2020 30/11/2020 91 869,81 FSE 78 089,34

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Viseu Dão Lafões Mangualde

POCH-04-5267-FSE-000772
Programa Operacional do 

Capital Humano

04 - Qualidade e inovação do sistema de 

educação e formação

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE 

LOUSADA

Formação de docentes e outros 

agentes de educação e formação
13/02/2020 03/04/2019 25/11/2020 186 952,52 FSE 158 909,64

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Tâmega e Sousa Felgueiras

POCH-04-5267-FSE-000773
Programa Operacional do 

Capital Humano

04 - Qualidade e inovação do sistema de 

educação e formação

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE 

CASTRO VERDE

Formação de docentes e outros 

agentes de educação e formação
06/12/2019 09/09/2019 14/11/2020 57 901,01 FSE 49 215,86

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Baixo Alentejo Aljustrel

POCH-04-5267-FSE-000774
Programa Operacional do 

Capital Humano

04 - Qualidade e inovação do sistema de 

educação e formação

INSTITUTO DE AVALIAÇÃO EDUCATIVA, 

I.P.

Formação de docentes e outros 

agentes de educação e formação
05/02/2020 24/02/2020 03/11/2020 42 659,49 FSE 36 260,57

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Beira Baixa Castelo Branco

POCH-04-5267-FSE-000775
Programa Operacional do 

Capital Humano

04 - Qualidade e inovação do sistema de 

educação e formação

INSTITUTO DE AVALIAÇÃO EDUCATIVA, 

I.P.

Formação de docentes e outros 

agentes de educação e formação
17/12/2019 23/04/2019 23/11/2020 95 659,84 FSE 81 310,86

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Baixo Alentejo Beja

POCH-04-5267-FSE-000776
Programa Operacional do 

Capital Humano

04 - Qualidade e inovação do sistema de 

educação e formação

INSTITUTO DE AVALIAÇÃO EDUCATIVA, 

I.P.

Formação de docentes e outros 

agentes de educação e formação
17/12/2019 23/04/2019 17/11/2020 94 191,53 FSE 80 062,80

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Cávado Braga

POCH-04-5267-FSE-000777
Programa Operacional do 

Capital Humano

04 - Qualidade e inovação do sistema de 

educação e formação

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE 

MARTIM DE FREITAS

Formação de docentes e outros 

agentes de educação e formação
08/11/2019 18/09/2019 28/11/2020 121 451,42 FSE 103 233,71

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Região de Coimbra Coimbra

POCH-04-5267-FSE-000778
Programa Operacional do 

Capital Humano

04 - Qualidade e inovação do sistema de 

educação e formação

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE 

BARCELOS

Formação de docentes e outros 

agentes de educação e formação
08/11/2019 22/03/2019 26/11/2020 197 361,02 FSE 167 756,87

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Cávado Barcelos

POCH-04-5267-FSE-000779
Programa Operacional do 

Capital Humano

04 - Qualidade e inovação do sistema de 

educação e formação

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS LATINO 

COELHO, LAMEGO

Formação de docentes e outros 

agentes de educação e formação
08/11/2019 02/09/2019 17/10/2020 91 101,53 FSE 77 436,30

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Douro Armamar

POCH-04-5267-FSE-000780
Programa Operacional do 

Capital Humano

04 - Qualidade e inovação do sistema de 

educação e formação

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE 

ANSIÃO

Formação de docentes e outros 

agentes de educação e formação
04/11/2019 24/04/2019 06/06/2020 65 456,84 FSE 55 638,31

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Região de Leiria Ansião

POCH-04-5267-FSE-000781
Programa Operacional do 

Capital Humano

04 - Qualidade e inovação do sistema de 

educação e formação

ESCOLA SECUNDÁRIA DR. JOAQUIM 

GOMES FERREIRA ALVES

Formação de docentes e outros 

agentes de educação e formação
03/12/2019 16/01/2019 29/07/2020 210 652,59 FSE 179 054,70

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal
Área Metropolitana do 

Porto
Espinho

POCH-04-5267-FSE-000782
Programa Operacional do 

Capital Humano

04 - Qualidade e inovação do sistema de 

educação e formação

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS D.MARIA 

II, BRAGA

Formação de docentes e outros 

agentes de educação e formação
06/12/2019 06/01/2019 09/11/2020 197 758,76 FSE 168 094,95

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Cávado Braga

POCH-04-5267-FSE-000783
Programa Operacional do 

Capital Humano

04 - Qualidade e inovação do sistema de 

educação e formação

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE 

AURÉLIA DE SOUSA, PORTO

Formação de docentes e outros 

agentes de educação e formação
21/11/2019 03/09/2019 31/10/2020 134 247,28 FSE 114 110,19

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal
Área Metropolitana do 

Porto
Porto

POCH-04-5267-FSE-000784
Programa Operacional do 

Capital Humano

04 - Qualidade e inovação do sistema de 

educação e formação

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE 

ARRIFANA, SANTA MARIA DA FEIRA

Formação de docentes e outros 

agentes de educação e formação
17/03/2020 09/01/2019 26/11/2020 241 942,82 FSE 205 651,40

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal
Área Metropolitana do 

Porto
Santa Maria da Feira

POCH-04-5267-FSE-000785
Programa Operacional do 

Capital Humano

04 - Qualidade e inovação do sistema de 

educação e formação

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS Nº 1 DE 

MARCO DE CANAVESES

Formação de docentes e outros 

agentes de educação e formação
12/11/2019 28/06/2019 17/11/2020 175 415,36 FSE 149 103,06

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Tâmega e Sousa Marco de Canaveses

POCH-04-5267-FSE-000786
Programa Operacional do 

Capital Humano

04 - Qualidade e inovação do sistema de 

educação e formação

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE PONTE 

DE SÔR

Formação de docentes e outros 

agentes de educação e formação
03/03/2020 01/04/2019 04/11/2020 69 928,65 FSE 59 439,35

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Alto Alentejo Gavião

POCH-04-5267-FSE-000787
Programa Operacional do 

Capital Humano

04 - Qualidade e inovação do sistema de 

educação e formação

ESCOLA SECUNDÁRIA COM 3º CICLO DO 

ENSINO BÁSICO POETA AL BERTO, 

SINES

Formação de docentes e outros 

agentes de educação e formação
15/11/2019 10/07/2019 30/06/2020 147 508,20 FSE 125 381,97

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Alentejo Litoral Odemira

POCH-04-5267-FSE-000788
Programa Operacional do 

Capital Humano

04 - Qualidade e inovação do sistema de 

educação e formação

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS SÁ DE 

MIRANDA, BRAGA

Formação de docentes e outros 

agentes de educação e formação
15/11/2019 12/02/2019 02/07/2020 108 246,22 FSE 92 009,29

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Cávado Braga

POCH-04-5267-FSE-000789
Programa Operacional do 

Capital Humano

04 - Qualidade e inovação do sistema de 

educação e formação

AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS 

DE ÁGUAS SANTAS

Formação de docentes e outros 

agentes de educação e formação
05/02/2020 03/09/2019 30/11/2020 164 530,67 FSE 139 851,07

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal
Área Metropolitana do 

Porto
Maia

POCH-04-5267-FSE-000790
Programa Operacional do 

Capital Humano

04 - Qualidade e inovação do sistema de 

educação e formação
AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE CISTER

Formação de docentes e outros 

agentes de educação e formação
07/01/2020 17/09/2019 23/09/2020 66 316,24 FSE 56 368,80

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Oeste Alcobaça

POCH-04-5267-FSE-000793
Programa Operacional do 

Capital Humano

04 - Qualidade e inovação do sistema de 

educação e formação
AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE VILELA

Formação de docentes e outros 

agentes de educação e formação
12/12/2019 26/06/2019 30/11/2020 220 300,78 FSE 187 255,66

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Tâmega e Sousa Paços de Ferreira

POCH-04-5267-FSE-000794
Programa Operacional do 

Capital Humano

04 - Qualidade e inovação do sistema de 

educação e formação

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE 

GOUVEIA

Formação de docentes e outros 

agentes de educação e formação
07/01/2020 06/09/2019 30/11/2020 82 728,66 FSE 70 319,36

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Viseu Dão Lafões Aguiar da Beira

POCH-04-5267-FSE-000795
Programa Operacional do 

Capital Humano

04 - Qualidade e inovação do sistema de 

educação e formação

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DR. 

GINESTAL MACHADO

Formação de docentes e outros 

agentes de educação e formação
12/12/2019 02/07/2019 30/11/2020 101 464,61 FSE 86 244,92

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Lezíria do Tejo Almeirim

POCH-04-5267-FSE-000796
Programa Operacional do 

Capital Humano

04 - Qualidade e inovação do sistema de 

educação e formação

ESCOLA SECUNDÁRIA COM 3º CICLO DO 

ENSINO BÁSICO QUINTA DAS 

PALMEIRAS, COVILHÃ

Formação de docentes e outros 

agentes de educação e formação
15/01/2020 08/05/2019 30/11/2020 149 340,86 FSE 126 939,73

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Beiras e Serra da Estrela Covilhã
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POCH-04-5267-FSE-000797
Programa Operacional do 

Capital Humano

04 - Qualidade e inovação do sistema de 

educação e formação

ESCOLA PROFISSIONAL DE FERMIL, 

CELORICO DE BASTO

Formação de docentes e outros 

agentes de educação e formação
08/11/2019 15/06/2019 26/11/2020 182 111,66 FSE 154 794,91

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Ave Cabeceiras de Basto

POCH-04-5267-FSE-000798
Programa Operacional do 

Capital Humano

04 - Qualidade e inovação do sistema de 

educação e formação

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS MARINHA 

GRANDE POENTE

Formação de docentes e outros 

agentes de educação e formação
29/10/2019 09/01/2019 30/11/2020 192 591,69 FSE 163 702,94

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Região de Leiria Leiria

POCH-04-5267-FSE-000799
Programa Operacional do 

Capital Humano

04 - Qualidade e inovação do sistema de 

educação e formação

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS NUNO 

ÁLVARES

Formação de docentes e outros 

agentes de educação e formação
07/01/2020 28/10/2019 30/11/2020 89 196,11 FSE 75 816,69

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Beira Baixa Castelo Branco

POCH-04-5267-FSE-000800
Programa Operacional do 

Capital Humano

04 - Qualidade e inovação do sistema de 

educação e formação

ESCOLA SECUNDÁRIA DE ROCHA 

PEIXOTO

Formação de docentes e outros 

agentes de educação e formação
15/01/2020 07/01/2019 30/11/2020 136 806,76 FSE 116 285,75

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal
Área Metropolitana do 

Porto
Póvoa de Varzim

POCH-04-5267-FSE-000801
Programa Operacional do 

Capital Humano

04 - Qualidade e inovação do sistema de 

educação e formação

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS Nº 1 DE 

BEJA

Formação de docentes e outros 

agentes de educação e formação
08/11/2019 01/03/2019 30/11/2020 161 211,41 FSE 137 029,70

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Baixo Alentejo Beja

POCH-04-5267-FSE-000802
Programa Operacional do 

Capital Humano

04 - Qualidade e inovação do sistema de 

educação e formação

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DA 

AZAMBUJA

Formação de docentes e outros 

agentes de educação e formação
08/11/2019 06/02/2019 01/11/2020 125 798,57 FSE 106 928,78

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Lezíria do Tejo Azambuja

POCH-04-5267-FSE-000803
Programa Operacional do 

Capital Humano

04 - Qualidade e inovação do sistema de 

educação e formação

AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS 

DE RODRIGUES DE FREITAS

Formação de docentes e outros 

agentes de educação e formação
05/02/2020 27/02/2019 03/11/2020 251 707,80 FSE 213 951,63

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal
Área Metropolitana do 

Porto
Porto

POCH-04-5267-FSE-000804
Programa Operacional do 

Capital Humano

04 - Qualidade e inovação do sistema de 

educação e formação

ESCOLA SECUNDÁRIA DR. JOAQUIM DE 

CARVALHO, FIGUEIRA DA FOZ

Formação de docentes e outros 

agentes de educação e formação
26/02/2020 04/09/2019 06/11/2020 111 561,75 FSE 94 827,49

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Região de Coimbra Figueira da Foz

POCH-04-5267-FSE-000806
Programa Operacional do 

Capital Humano

04 - Qualidade e inovação do sistema de 

educação e formação

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS RAFAEL 

BORDALO PINHEIRO

Formação de docentes e outros 

agentes de educação e formação
11/03/2020 06/03/2019 09/07/2020 163 799,36 FSE 139 229,46

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Oeste Bombarral

POCH-04-5267-FSE-000807
Programa Operacional do 

Capital Humano

04 - Qualidade e inovação do sistema de 

educação e formação

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS 

DOMINGOS SEQUEIRA, LEIRIA

Formação de docentes e outros 

agentes de educação e formação
05/02/2020 09/02/2019 26/11/2020 254 327,14 FSE 216 178,07

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Região de Leiria Batalha

POCH-04-5267-FSE-000808
Programa Operacional do 

Capital Humano

04 - Qualidade e inovação do sistema de 

educação e formação

DIRECÇÃO-GERAL DA ADMINISTRAÇÃO 

ESCOLAR

Formação de docentes e outros 

agentes de educação e formação
14/11/2019 10/12/2019 17/03/2020 6 956,37 FSE 5 912,91

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Região de Coimbra Coimbra

POCH-04-5267-FSE-000809
Programa Operacional do 

Capital Humano

04 - Qualidade e inovação do sistema de 

educação e formação

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS CAMILO 

CASTELO BRANCO

Formação de docentes e outros 

agentes de educação e formação
12/11/2019 09/04/2019 30/11/2020 177 842,94 FSE 151 166,50

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Ave Vila Nova de Famalicão

POCH-04-5267-FSE-000810
Programa Operacional do 

Capital Humano

04 - Qualidade e inovação do sistema de 

educação e formação

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS Nº 1 DE 

GONDOMAR

Formação de docentes e outros 

agentes de educação e formação
29/11/2019 29/05/2019 24/11/2020 137 586,88 FSE 116 948,85

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal
Área Metropolitana do 

Porto
Gondomar

POCH-04-5267-FSE-000811
Programa Operacional do 

Capital Humano

04 - Qualidade e inovação do sistema de 

educação e formação

DIRECÇÃO-GERAL DA ADMINISTRAÇÃO 

ESCOLAR

Formação de docentes e outros 

agentes de educação e formação
14/11/2019 13/12/2019 20/03/2020 6 675,45 FSE 5 674,13

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Alentejo Central Évora

POCH-04-5267-FSE-000812
Programa Operacional do 

Capital Humano

04 - Qualidade e inovação do sistema de 

educação e formação

DIRECÇÃO-GERAL DA ADMINISTRAÇÃO 

ESCOLAR

Formação de docentes e outros 

agentes de educação e formação
14/11/2019 09/12/2019 16/03/2020 7 109,60 FSE 6 043,16

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal
Área Metropolitana do 

Porto
Porto

POCH-04-5267-FSE-000829
Programa Operacional do 

Capital Humano

04 - Qualidade e inovação do sistema de 

educação e formação

SEMINARIO MENOR DE SAGRADO 

CORAÇÃO DE JESUS DE GAIA OU 

SEMINARIO DE GAIA

Qualidade dos sistemas de 

ensino e formação de nível não-

superior - Qualidade e eficiência 

do sistema de educação e 

formação para promoção do 

14/02/2020 07/02/2020 14/02/2020 2 250,00 FSE 1 912,50

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal
Área Metropolitana do 

Porto
Vila Nova de Gaia

POCH-04-5267-FSE-000831
Programa Operacional do 

Capital Humano

04 - Qualidade e inovação do sistema de 

educação e formação

EBA - FORMAÇÃO PROFISSIONAL, 

LIMITADA

Qualidade dos sistemas de 

ensino e formação de nível não-

superior - Qualidade e eficiência 

do sistema de educação e 

formação para promoção do 

26/02/2020 20/01/2020 14/02/2020 1 250,00 FSE 1 062,50

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Região de Coimbra Penacova

POCH-04-5267-FSE-000832
Programa Operacional do 

Capital Humano

04 - Qualidade e inovação do sistema de 

educação e formação

EPROMAT - ESCOLA PROFISSIONAL DE 

MATOSINHOS LDA

Qualidade dos sistemas de 

ensino e formação de nível não-

superior - Qualidade e eficiência 

do sistema de educação e 

formação para promoção do 

18/02/2020 03/02/2020 14/02/2020 3 500,00 FSE 2 975,00

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal
Área Metropolitana do 

Porto
Matosinhos

POCH-04-5267-FSE-000833
Programa Operacional do 

Capital Humano

04 - Qualidade e inovação do sistema de 

educação e formação

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DR. 

MÁRIO SACRAMENTO, AVEIRO

Qualidade dos sistemas de 

ensino e formação de nível não-

superior - Qualidade e eficiência 

do sistema de educação e 

formação para promoção do 

09/03/2020 01/02/2020 31/03/2020 1 250,00 FSE 1 062,50

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Região de Aveiro Aveiro

POCH-04-5267-FSE-000834
Programa Operacional do 

Capital Humano

04 - Qualidade e inovação do sistema de 

educação e formação

AEVA - ASSOCIAÇÃO PARA A 

EDUCAÇÃO E VALORIZAÇÃO DA 

REGIÃO DE AVEIRO

Qualidade dos sistemas de 

ensino e formação de nível não-

superior - Qualidade e eficiência 

do sistema de educação e 

formação para promoção do 

20/02/2020 07/02/2020 14/02/2020 4 500,00 FSE 3 825,00

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Região de Aveiro Aveiro

POCH-04-5267-FSE-000836
Programa Operacional do 

Capital Humano

04 - Qualidade e inovação do sistema de 

educação e formação
AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DA LOUSÃ

Qualidade dos sistemas de 

ensino e formação de nível não-

superior - Qualidade e eficiência 

do sistema de educação e 

formação para promoção do 

14/02/2020 20/01/2020 14/02/2020 3 500,00 FSE 2 975,00

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Região de Coimbra Lousã

POCH-04-5267-FSE-000837
Programa Operacional do 

Capital Humano

04 - Qualidade e inovação do sistema de 

educação e formação

EMEQUATRO - EDUCAÇÃO E SERVIÇOS 

LDA

Qualidade dos sistemas de 

ensino e formação de nível não-

superior - Qualidade e eficiência 

do sistema de educação e 

formação para promoção do 

14/02/2020 09/02/2020 14/02/2020 1 250,00 FSE 1 062,50

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Região de Coimbra Lousã

POCH-04-5267-FSE-000842
Programa Operacional do 

Capital Humano

04 - Qualidade e inovação do sistema de 

educação e formação

INSIGNARE - ASSOCIAÇÃO DE ENSINO E 

FORMAÇÃO

Qualidade dos sistemas de 

ensino e formação de nível não-

superior - Qualidade e eficiência 

do sistema de educação e 

formação para promoção do 

09/03/2020 09/02/2020 29/02/2020 3 500,00 FSE 2 975,00

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Médio Tejo Ourém

POCH-04-5267-FSE-000843
Programa Operacional do 

Capital Humano

04 - Qualidade e inovação do sistema de 

educação e formação

COOPETAPE - COOPERATIVA DE ENSINO 

CRL

Qualidade dos sistemas de 

ensino e formação de nível não-

superior - Qualidade e eficiência 

do sistema de educação e 

formação para promoção do 

14/02/2020 06/02/2020 14/02/2020 1 250,00 FSE 1 062,50

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Alto Minho Caminha
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POCH-04-5267-FSE-000845
Programa Operacional do 

Capital Humano

04 - Qualidade e inovação do sistema de 

educação e formação

S. E. F. O. - SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E 

FORMAÇÃO DO OESTE, LIMITADA

Qualidade dos sistemas de 

ensino e formação de nível não-

superior - Qualidade e eficiência 

do sistema de educação e 

formação para promoção do 

17/02/2020 07/02/2020 14/02/2020 3 500,00 FSE 2 975,00

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Oeste Torres Vedras

POCH-04-5267-FSE-000846
Programa Operacional do 

Capital Humano

04 - Qualidade e inovação do sistema de 

educação e formação
RUIZ,COSTA & FILHOS LDA

Qualidade dos sistemas de 

ensino e formação de nível não-

superior - Qualidade e eficiência 

do sistema de educação e 

formação para promoção do 

09/03/2020 09/02/2020 31/03/2020 3 500,00 FSE 2 975,00

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal
Área Metropolitana do 

Porto
Matosinhos

POCH-04-5267-FSE-000852
Programa Operacional do 

Capital Humano

04 - Qualidade e inovação do sistema de 

educação e formação

ESCOLA PROFISSIONAL DE 

AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO 

RURAL DE MARCO DE CANAVESES

Qualidade dos sistemas de 

ensino e formação de nível não-

superior - Qualidade e eficiência 

do sistema de educação e 

formação para promoção do 

26/02/2020 13/02/2020 14/02/2020 2 250,00 FSE 1 912,50

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal Tâmega e Sousa Marco de Canaveses

POCH-04-5267-FSE-000853
Programa Operacional do 

Capital Humano

04 - Qualidade e inovação do sistema de 

educação e formação

ESCOLA PROFISSIONAL AGRICOLA 

CONDE DE S. BENTO

Qualidade dos sistemas de 

ensino e formação de nível não-

superior - Qualidade e eficiência 

do sistema de educação e 

formação para promoção do 

26/02/2020 04/02/2020 14/02/2020 3 500,00 FSE 2 975,00

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal
Área Metropolitana do 

Porto
Santo Tirso

POCH-04-5267-FSE-000854
Programa Operacional do 

Capital Humano

04 - Qualidade e inovação do sistema de 

educação e formação

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS Nº 1 DE 

GONDOMAR

Qualidade e eficiência do 

sistema de educação e formação 

para promoção do sucesso 

escolar - Clubes Ciência Viva

20/02/2020 04/02/2020 14/02/2020 1 250,00 FSE 1 062,50

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85%

01 - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino infantil, 

primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais, não formais e informais 

para a reintegração no ensino e na formação;

Portugal
Área Metropolitana do 

Porto
Gondomar

POCH-05-6177-FSE-000001
Programa Operacional do 

Capital Humano
05 - Assistência técnica

SECRETARIA-GERAL DA EDUCAÇÃO E 

CIÊNCIA
Assistência Técnica POCH 24/07/2015 01/01/2015 31/12/2017 8 930 886,99 FSE 7 591 253,94

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85% 01 - AT Portugal Extra-Regio NUTS II; -

POCH-05-6177-FSE-000002
Programa Operacional do 

Capital Humano
05 - Assistência técnica

SECRETARIA-GERAL DA EDUCAÇÃO E 

CIÊNCIA
Assistência Técnica POCH 23/04/2018 01/01/2018 31/12/2020 20 292 531,04 FSE 17 248 651,38

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85% 01 - AT Portugal Extra-Regio NUTS II; -

POCH-05-6177-FSE-000003
Programa Operacional do 

Capital Humano
05 - Assistência técnica

INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA 

EDUCAÇÃO, I.P.
Assistência Técnica POCH 12/04/2018 01/06/2017 31/05/2020 2 823 529,40 FSE 2 399 999,99

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85% 01 - AT Portugal Extra-Regio NUTS II; -

POCH-05-6177-FSE-000004
Programa Operacional do 

Capital Humano
05 - Assistência técnica

AGÊNCIA NACIONAL PARA A 

QUALIFICAÇÃO E O ENSINO 

PROFISSIONAL, I.P.

Assistência Técnica POCH 26/02/2020 14/02/2017 31/12/2019 466 818,71 FSE 396 795,90

10 - Investir na educação, na formação e na 

formação profissional para aquisição de 

competências e a aprendizagem ao longo da 

vida

85% 01 - AT Portugal Extra-Regio NUTS II; -


