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NOTA DE ABERTURA DA COMISSÃO DIRETIVA
Ao longo dos últimos 7 anos, o PO CH investiu na qualificação da população 
residente em Portugal, tocando a vida de 921 mil pessoas, até ao fim de 2021. 
Sendo praticamente 10% da população do nosso país, é um número que 
fala por si.  Revela o impacto dos apoios disponibilizados pelo Fundo Social 
Europeu que, conjugados com a contrapartida proveniente do orçamento de 
estado, resultam em 3 095 milhões de euros (M€) já executados. Deste total, 
2 645 M€ vêm diretamente do Fundo Social Europeu. 

Os apoios à formação e qualificação da nossa população, refletem-se no bom 
desempenho da generalidade dos indicadores de evolução das qualificações 
em Portugal, como demonstram os estudos de avaliação realizados sobre 
os efeitos nessa evolução. A taxa de abandono escolar precoce chegou em 
2021 ao valor mais baixo de sempre, 5,9%. No fim de 2013, antes do início 
do período de programação atual, esta taxa estava nos 18,9% e ao longo da 
vida do Programa baixou, assim, 13 pontos percentuais. Com mais de 292 mil 
jovens apoiados em modalidades de dupla certificação, em que os formandos 
adquirem uma certificação profissional, com validade em qualquer Estado-
Membro, ao mesmo tempo que concluem um grau de ensino, esta via de 
ensino tem tido um papel de grande relevância na redução desta taxa, que se 
pretende ver cada vez mais baixa.

A avaliação promovida pelo PO CH sobre o contributo do PT2020 para a 
Promoção do Sucesso Educativo, Redução do Abandono Escolar Precoce 
e Empregabilidade dos Jovens,  que compara os cursos profissionais com 
os cursos da via científico-humanística, mostra que em cada 100 alunos com 
perfis comparáveis, 87 alunos dos Cursos Profissionais completaram o ensino 
secundário e 57 completaram o mesmo nível de ensino tendo frequentado 
os Cursos Científico Humanístico. Os Cursos Profissionais são a modalidade 
de dupla certificação com mais expressão entre os jovens apoiados pelo PO 
CH, com 245 mil jovens que já usufruiram dos apoios. A mesma avaliação 
revela, que por cada 100 alunos com perfis igualmente comparáveis, 54 dos 
Cursos Profissionais  e 36 dos Cursos Científico Humanísticos encontram o seu 
primeiro trabalho entre 6 a 9 meses depois da conclusão da formação de nível 
secundário.

Na área da qualificação e requalificação de adultos o PO CH tem tido uma missão 
árdua, fruto das transformações que se vivem na economia e na sociedade. As 
transições digital e verde, a revolução tecnológica, as alterações demográficas 
e até as alterações provocadas pela pandemia de COVID 19, fizeram com que 
o mundo do trabalho esteja num constante frenesi de mudança. Os adultos 
precisam de novas qualificações e de atualizar as que possuem para fazer 
face às exigências do mercado. O PO CH e o Fundo Social Europeu têm vindo 
a diminuir o fosso que separa a qualificação da mão de obra em Portugal das 
reais necessidades dos empregadores, mas o trabalho é para continuar.

No fim de 2021 eram mais de 434 mil os adultos apoiados em modalidades 
formativas de dupla certificação ou, através da ação dos Centros Qualifica, 
que promovem a orientação dos adultos para as ofertas formativas que 
necessitam, bem como desenvolvem os processos de reconhecimento, 
validação e certificação de competências - RVCC. O número é elevado, mas 
há ainda muito para fazer, pois, embora a taxa de população com o ensino 
secundário completo, na faixa 25-64 anos, tenha chegado aos 60,2% no fim 
de 2021, um crescimento de quase 20 pp desde 2013, esse valor ainda se 
mantém bastante inferior ao da União Europeia, de 79% em 2020.

Em março de 2021, o PO CH apresentou publicamente os resultados de uma 
avaliação que mede o contributo do Portugal 2020 para a qualificação e 
empregabilidade dos adultos. Nos resultados dessa avaliação está refletida 
a importância das medidas apoiadas em prol da qualificação da população 
adulta. Constatou-se que os adultos desempregados ou inativos que 
participaram em formação têm uma probabilidade 18 vezes superior de aceder 
a emprego em relação aos que não integraram essas medidas. Também os 
adultos empregados que concluíram formações têm uma probabilidade cinco 
vezes superior de trabalhar um ano completo, no ano seguinte ao da formação 
e duas vezes superior de se manterem empregados no segundo e terceiro 
ano após a formação. Assim se revela a importância do Fundo Social Europeu 
para qualificar adultos empregados que precisam de melhorar os seus níveis 
de competências. Os adultos desempregados também podem alcançar um 
novo patamar formativo, através destas medidas, e assim desenhar um futuro 

https://bit.ly/3LWEE2k
https://bit.ly/3FlQZuz
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mais promissor, com mais qualidade de vida e uma cidadania mais ativa. Em 
resumo, desenvolver competências que nos permitam a todos  viver numa 
sociedade melhor, mais justa, coesa e mais democrática.

O PO CH tem vindo a apoiar também a formação superior e avançada, embora 
estes apoios tenham sido mais intensos e abrangentes até 2018. Nessa 
altura, os apoios às bolsas de ação social para o ensino superior, as bolsas de 
doutoramento e os apoios aos cursos TeSP - Técnicos Superiores Profissionais, 
passaram a ser financiados por outros programas operacionais do Portugal 
2020. Mesmo assim, o contributo do PO CH para a evolução do número de 
pessoas com um nível de ensino superior não deixa de ser relevante. Até ao 
fim de 2021, já tinham sido apoiadas mais de 128 mil pessoas na área da 
formação superior e avançada. Destas, 116 mil foram apoiadas no âmbito 
das bolsas de ação social para o ensino superior. Para medir a importância 
do contributo do Portugal 2020 no aumento dos diplomados neste 
nível de ensino, o PO CH promoveu outra avaliação, que permitiu verificar 
que os estudantes com bolsa desistem menos e atingem em maior proporção 
o diploma do ensino superior, no tempo certo e têm, em média, melhores 
resultados, medidos pelos créditos a que acedem no final do 1º ano, quando 
comparado com alunos que, apesar de se terem candidatado a esse apoio, 
não tiveram direito ao mesmo por estarem um pouco acima dos limiares ou 
requisitos exigidos para acesso à bolsa..

Os investimentos do PO CH e do Fundo Social Europeu contribuíram para o 
aumento da taxa de diplomados no ensino superior, um indicador que nos 
permite monitorizar esta evolução na sociedade portuguesa.  No fim de 2020, a 
percentagem da população residente, com idade entre 30 e 34 anos, com um 
nível de ensino superior, atingiu os 39,6%, muito perto da meta europeia de 
40%, estipulada para esse ano. No final de 2013, antes do início do PO CH, esta 
taxa era de 30%, registando assim um progresso de 10 pontos percentuais 
nos últimos sete anos.

Do leque de apoios que o PO CH e o Fundo Social Europeu têm vindo a 
prestar, cabe ainda destacar o investimento que tem sido feito em medidas 
que alavanquem a promoção do sucesso escolar e a qualidade e inovação 
do sistema de educação e formação. É nesta área que cabem os apoios aos 

serviços de psicologia e orientação nas nossas escolas básicas e secundárias, 
à formação contínua de docentes, à digitalização da educação e à certificação 
de qualidade das escolas com ensino profissional, entre outros. Só no âmbito 
da digitalização da educação, o PO CH investiu 115 milhões de euros em 
computadores, ligações à internet e formação de docentes em competências 
digitais. São de extrema importância os apoios na aprendizagem digital porque, 
para além de salvaguardarem as condições necessárias para a formação à 
distância, também permitem responder ao muito necessário processo de 
Transição Digital da Educação. Ninguém pode ficar para trás por uma questão 
de recursos!

Com um total de 174 milhões de euros já executados, 162 milhões provenientes 
do Fundo Social Europeu, nesta área tão diversificada, que serve de alavanca 
à melhoria do desempenho do sistema de educação e formação, já foram 
entregues 174 000 computadores com acesso à rede para alunos e 80 000 
para docentes. O PO CH apoiou também 66 mil docentes e não docentes em 
ações de formação contínua e investiu em mais 300 psicólogos que passaram 
a estar ao serviço dos Serviços de Psicologia e Orientação nas escolas.

Todos os números para os quais contribuímos só fazem sentido porque têm 
rostos, pessoas que melhoram as suas vidas, jovens que concretizaram 
sonhos, adultos que recuperaram a esperança, pessoas que cresceram pessoal 
e socialmente. Por eles, por si, que foi um dos destinatários do apoio do POCH, 
reunimos neste documento, alguns exemplos de jovens e adultos apoiados e 
de projetos em que investimos e que por sua vez replicaram esse investimento 
em mais rostos apoiados. É nestes rostos que se espelha a esperança de ver 
Portugal atingir os níveis de qualificação europeus, que são sinónimo de uma 
Europa mais justa, solidária, democrática, igualitária e pluralista. Estes são os 
valores pelos quais o Fundo Social Europeu se debate há 65 anos e o PO CH 
há quase 8.

 
  Joaquim Bernardo

  Presidente da Comissão Diretiva do PO CH

https://bit.ly/388lyYg
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INTRODUÇÃO
O PO CH - o que faz e para quem

Promover a Qualificação da população que reside em Portugal, de forma a 
viabilizar a redução do abandono escolar, o aumento da empregabilidade e 
o número de alunos com um grau de ensino de nível superior, têm sido os 
grandes horizontes para o trabalho que o PO CH tem desenvolvido ao longo 
deste Quadro Comunitário de Apoio 2014-2020.

O Programa gere os apoios financeiros do Fundo Social Europeu (FSE) para a 
educação e formação da população, nas três regiões menos desenvolvidas do 
país: norte, centro e Alentejo. Até 31 de dezembro de 2021 já tinha ajudado 
a (re)qualificar mais de 912 mil pessoas, com apoios que ascendiam aos  
4 600 M€ de financiamento total elegível, dos quais 3 928 M€ provenientes 
do Fundo Social Europeu (FSE). 

Os principais destinatários do Programa são os jovens e os adultos com 
baixas qualificações que integram medidas de educação e formação que 
conferem uma certificação escolar e/ou profissional.  São os protagonistas 
destas histórias que preenchem as páginas da nossa brochura. São histórias 
de percursos formativos ou projetos de sucesso, todos eles apoiados pelo 
PO CH, no âmbito dos seus 4 Eixos de apoio:

• Formação de Jovens 
• Ensino superior 
• Aprendizagem ao longo da vida 
• Projetos para a promoção do sucesso escolar

São jovens e adultos como estes que provam como é possível, com os 
apoios certos, elevar o nível de qualificação da população, criando condições 
para a existência de mais e melhor emprego, tornando possível a descida da 
taxa de abandono escolar que em 2019 era de 10,6%, muito perto da meta 
estipulada para 2020 de 10% e para tentar atingir os 40% de diplomados no 
ensino superior na faixa etária dos 30-34 anos. 

Os Ex-formandos que são casos de Sucesso

De todos os formandos que o PO CH ajudou a qualificar, alguns foram sendo 
divulgados nos boletins trimestrais e em vídeos elaborados com esse 
mesmo fim, numa coleção intitulada “Histórias de Sucesso”.  Os percursos 
formativos de sucesso destes jovens e adultos são exemplos do quanto 
podem os apoios do Fundo Social Europeu. 

Nesta brochura reunimos todas as histórias já contadas e juntamo-lhes 
as experiências das Escolas Profissionais e dos Centros Qualifica para a 
formação de adultos durante o período do ensino a distância, motivado pela 
pandemia de COVID-19. 

O PO CH elaborou 7 vídeos, 3 para Escolas Profissionais e 4 para Centros 
Qualifica, que reúnem testemunhos de Gestores Escolares, Docentes 
e Formandos sobre a sua vivência desta época inusitada e de como 
conseguiram ultrapassar as dificuldades.

Poderemos ainda ficar a conhecer os vencedores do Prémio Capital Humano 
nas 5 áreas  a concurso: formação de jovens (entidades formadoras e ex-
formandos) e formação de adultos (entidades formadoras, ex-formandos 
desempregados e ex-formandos trabalhadores). Com este Prémio o PO 
CH pretendeu premiar os formandos e entidades formadoras que deram 
a melhor utilidade aos apoios do Fundo Social Europeu, com projetos 
pedagógicos exemplares e percursos formativos que culminaram em 
sucesso profissional.

Os frutos de um trabalho de 7 anos

Os resultados do PO CH, são as pessoas. Por isso é tão importante a 
compilação destas histórias. É delas que o PO CH  se orgulha e nelas que 
revê o seu trabalho dos últimos 7 anos (2014-2020).  É por mais histórias 
destas que o FSE, através do PO CH continua a investir na Qualificação da 
população. Juntos, vamos tornar Portugal um país ainda mais forte, mais 
qualificado e mais resiliente.
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VIDEOS
O PO CH produziu 3 vídeos que resumem o trabalho realizado ao longo 
dos últimos 7 anos nos 4 eixos prioritários de apoio em que atua:

Os vídeos dão conta da execução física e financeira do PO CH até 31/12/2021, 
bem como do seu posicionamento perante as metas estipuladas pela Europa. 
Fazem ainda o enquadramento dos resultados no âmbito dos indicadores 
sociais de contexto, que permitem aferir até que ponto as medidas de 
políticas publicas apoiadas contribuíram para o aumento da qualificação da 
população residente em Portugal.

Vídeo 1 
Eixo 1(formação inicial de jovens)  
e Eixo 4 (Qualidade e inovação na educação)

Vídeo 2 
Eixo 2 (Formação superior e avançada)

Vídeo 3 
Eixo 3 (Aprendizagem ao longo da vida)

https://youtu.be/Y4-U-Um_qKQ
https://youtu.be/mGG5pF6eY5s
https://youtu.be/EjTi4OeC6uA
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Ex-formandos que são  
Histórias de Sucesso

EIXO 1: 
FORMAÇÃO  
DE JOVENS

        292 000 JOVENS APOIADOS

 INVESTIMENTO TOTAL ELEGÍVEL 2 652 M€   
  INVESTIMENTO FSE  2 254 M€ 

(dados a 31 de março de 2022)
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NOME_RUI SANTOS 
Início e fim da formação_2013-2016 
Entidade Formadora_Escola Secundária de Vilela 
Ensino Secundário_Curso Profissional de Designer Gráfico 

O Rui sempre teve jeito para o design e a área do design gráfico acabou 
por ser uma escolha natural.  O ensino superior nunca foi uma opção para 
si, por isso elegeu um curso profissional de Designer Gráfico, na Escola 
Secundária de Vilela, para acabar o ensino secundário e ter competências 
profissionais que lhe permitissem integrar o mercado de trabalho. 

Ao longo do curso sempre se sentiu apoiado por todos os professores, 
sobretudo nos projetos práticos, e acabou por conseguir notas muito 
boas. Com a ajuda que recebeu ultrapassou as dificuldades que sentia em 
algumas áreas e desenvolveu as outras em que se sentia mais à vontade. 

Mal acabou a sua formação, o Rui  foi convidado para  trabalhar na 
empresa onde já tinha estagiado, o que aceitou de imediato. Está muito 
satisfeito com a sua decisão e para o seu futuro gostava de criar uma 
empresa neste ramo. 

O Rui teve apoios do POCH no transporte, na alimentação e nos materiais 
didáticos necessários durante o seu curso.

https://youtu.be/HsDoljv-2wE
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NOME_BRUNO DOS SANTOS 
Início e fim da formação_2014-2017 
Entidade Formadora_Escola Secundária Rafael Bordalo Pinheiro 
Ensino Secundário_Curso Profissional de Técnico de Audiovisuais 

Nascido em Paris, aos quatro anos Bruno dos Santos regressa a Portugal 
com os pais. Na zona de Leiria cresce entre amigos, dedica-se à escola e 
desde cedo demonstra uma paixão por automóveis. 

Com um percurso escolar de sucesso, no 10.º ano opta pelo curso 
Profissional de Técnico de Audiovisuais na Escola Secundária Rafael 
Bordalo Pinheiro. 

Bruno faz “uma opção consciente e tomada 
pela importância de adquirir práticas 
de trabalho, em articulação com os 
fundamentos teóricos necessários para a 
execução de um trabalho qualificado”.
De máquina fotográfica na mão, rapidamente percebeu que o movimento 
de um automóvel pode ser captado em milhões de frames. Com uma 
câmara de filmar ao ombro descobriu que as imagens são capazes de gerar 
diversas emoções nas pessoas que as observam.

Três anos passados e a conclusão do curso profissional com resultados 
relevantes, são muitas as colaborações profissionais em campanhas 
publicitárias e eventos. “Para termos cursos profissionais de tão elevada 

qualidade na Escola, o apoio do Fundo Social Europeu, através do PO 
CH, foi e é essencial. Os materiais à nossa disposição são excelentes, 
trabalhamos com equipamentos que vamos encontrar no mercado de 
trabalho e isso é uma mais-valia impagável. A juntar a estes fatores, 
sempre tive professores de grande qualidade e que me ajudaram em todos 
os aspetos”, afirma.

Atualmente Bruno dos Santos trabalha como freelancer em produções 
audiovisuais e prepara-se para iniciar o curso de especialização profissional 
de Operador de Câmara e Iluminação com o objetivo de acrescentar 
qualificações às já adquiridas.

“Para termos cursos 
profissionais de tão 
elevada qualidade na 
Escola o apoio do Fundo 
Social Europeu, através do 
PO CH, foi e é essencial.”
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NOME_MARCO ESCALEIRA 
Início e fim da formação_2015-2018 
Entidade Formadora_Escola Profissional Ruiz Costa 
Ensino Secundário_Curso Profissional de Gestão e Programação de 
Sistemas Informáticos 
 
O Marco não podia ter gostado mais da sua experiência de 3 anos na 
Escola Profissional Ruiz Costa que lhe permitiu acabar o 12º ano com uma 
certificação profissional na sua área de eleição, a programação.  
 
Em conversa com um professor desta escola percebeu que tinha uma 
oportunidade de consolidar os seus conhecimentos numa empresa  de 
referência neste âmbito que tem um projeto de capacitação muito 
inovador, a Mindera School. Assim que terminou o 12º ano, o Marco 
integrou esse projeto e quer continuar a programar, a criar soluções para 
problemas, e a desenvolver software. 

https://youtu.be/ClkvNLl9bMc


HISTÓRIAS DE SUCESSO de Formandos e Projetos apoiados pelo PO CH | 2014-2020 10

NOME_TATIANA ARNEIRO 
Início e fim da formação_2016-2019 
Entidade Formadora_Escola Tecnológica, Artística e Profissional de 
Pombal (ETAP) 
Ensino Secundário_Curso Profissional de Técnico de Turismo 
 
Depois de um percurso sem dificuldades até ao 9.º ano, a formanda 
nunca teve dúvidas sobre qual o caminho a seguir no ensino secundário: 
“Frequentar um curso profissional foi sempre a minha primeira opção, 
a área do Turismo adequa-se muito à minha personalidade e esta foi a 
decisão mais correta. E tenho a plena convicção que prosseguir estudos 
para o ensino superior, em Gestão Turística e Hoteleira, me dará outra 
estrutura de conhecimentos”, diz.

Tatiana ainda sente que existe algum preconceito relativamente ao Ensino 
Profissional, algo que tenta desmitificar: “Há pessoas, inclusive pais, que 
pensam que o Ensino Profissional é para os alunos fracos, o que não é 
verdade. Sempre fui uma aluna com boas notas, não excelentes, mas boas. 
O Ensino Profissional dá-me a garantia de terminar o 12.º ano com uma 
certificação escolar e profissional, o que me permite entrar mais facilmente 
no mercado de trabalho ou ingressar na Universidade”, afirma a finalista.

Quando o despertador toca, antes das 7 horas da manhã, a formanda 
encara cada novo dia com a certeza que este será mais um dia diferente: 
“adoro frequentar a ETAP, a relação com os professores e os colegas 
é fantástica e aprendo todos os dias algo novo, algo desafiante”, diz 
sorridente. A prova de aptidão profissional é, neste momento, um dos 
desafios mais motivador e o seu projeto foi pensado com o intuito de 
modernizar unidades turísticas, mas também para reduzir a pegada 
ecológica: “o meu projeto de SMARTKEY pretende que através de uma 
aplicação no telemóvel os clientes de alojamento turístico possam 
entrar no quarto sem as típicas chaves, ajudando a reduzir a produção de 
plástico”, explica.

Subsídio de material de estudo, de alimentação, de transporte, alojamento 
e em formação em contexto de trabalho, estes são os apoios disponíveis 
para os formandos dos cursos profissionais. A formanda garante que estes 
apoios do PO CH, com Fundos Europeus, “são fundamentais” e que muitos 
teriam dificuldades em concluir o ensino secundário caso não existissem: 
“Muitos de nós moramos longe de Pombal, as despesas são grandes e 
com o apoio do PO CH podemos estar focados apenas nos estudos 
e em concluir o ensino secundário com sucesso”, finaliza.

“Muitos de nós 
moramos longe de 
Pombal, as despesas 
são grandes e com o 
apoio do PO CH podemos 
estar focados apenas nos 
estudos e em concluir o 
ensino secundário com 
sucesso”
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NOME_JOANA AMIGO 
Início e fim da formação_2015-2018 
Entidade Formadora_Escola Profissional de Arqueologia 
Ensino Secundário_Curso Profissional de Assistente de Arqueólogo 
 
Do mar para o interior, da cidade para a aldeia. Aos 16 anos a decisão da Joana 
Amigo não deixou de surpreender quem a rodeava. Terminado o ensino básico 
Joana ingressou no 10.º ano em Humanidades.

Poucos meses passados explicou aos pais que a vontade de aprender mais 
sobre arqueologia esbarrava na teoria das aulas do dia-a-dia. Uma viagem de 
Sesimbra até à Aldeia do Freixo, em Marco de Canaveses, transportou todos 
os seus sonhos práticos, mesmo que isso implicasse estar longe da família e 
dos amigos. Na Escola Profissional de Arqueologia (EPA) encontrou o seu curso 
de “sonho” e pessoas que nunca esquecerá: “Fui tão bem acolhida por todos 
e apesar das dificuldades iniciais por estar longe da família, foram três anos 
maravilhosos”.

Joana Amigo não esconde que só após a primeira reunião com os responsáveis 
da Escola Profissional se apercebeu de uma realidade para a qual não estava 
preparada: “Quando começámos a fazer contas a questão financeira tornou-
se impeditiva para o meu ingresso na EPA. Mas informaram-nos que o PO CH 
apoiava os alunos através de fundos europeus e isso foi essencial. Sem esses 
apoios teria ficado em Sesimbra”, explica.

No curso de Assistente de Arqueologia as primeiras escavações em aulas 
práticas foram emocionantes. A esperança da Joana passou a estar na terra, 
no chão, a busca por encontrar novos objetos era pura alegria: “Descobrimos 
imensos objetos especiais e importantes. Adorei um em particular, um azulejo 
do século XVIII, lindo, com um azul espetacular misturado com amarelo, um 
trabalho fantástico já na altura”, explica com emoção. Joana não hesita em 
afirmar que “ter enveredado pelo ensino profissional foi uma escolha acertada” 
e recorda as viagens que fez por Portugal em busca de novas descobertas: 
“estive em muitos lugares que nunca pensei vir a conhecer, pessoas que me 
ensinaram imenso e poder aprender no terreno, praticando, foi o melhor que 

me aconteceu. Fiz o ensino secundário em três anos que pareceram dois dias”, 
diz com um sorriso.

Terminado o 12.º ano com 18 valores na Prova de Aptidão Profissional que 
teve como tema “O Sítio Pré-Histórico do Paraíso – Uma Interpretação 
Arqueológica e Estratigráfica (Cabo Espichel – Sesimbra)”, Joana Amigo 
regressou a Sesimbra com o objetivo de prosseguir estudos para o Ensino 
Superior: “Arqueologia, primeira opção”, afirma sem hesitar. E apesar do 
regresso ao mar, a terra, todo o chão que pisou cuidadosamente 
nos últimos três anos será sempre o seu sonho prático 
concretizado.

“Quando 
começámos a fazer 
contas a questão 
financeira tornou-se 
impeditiva para o meu 
ingresso na EPA. Mas 
informaram-nos que o PO 
CH apoiava os alunos através 
de fundos europeus e isso 
foi essencial. Sem esses apoios teria 
ficado em Sesimbra”
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NOME_LOIC DOS SANTOS 
Início e fim da formação_2015-2018 
Entidade Formadora_ETAP-Escola Tecnológica, Artística e Profissional 
de Pombal 
Ensino Secundário_Curso de Técnico de Transformação de Polímeros

O Loic, residente na Figueira da Foz, escolheu ingressar um curso 
profissional porque preferia uma maior componente prática na sua 
formação. Optou pelo Curso de Técnico de Transformação de Polímeros 
devido à sua alta taxa de empregabilidade e porque a área lhe despertou 
interesse. 

Durante o curso o Loic estudou algum tempo na Alemanha, em Leipzig, 
numa residência de estudantes, enquanto praticava modulação 3D, 
programação e maquinação em oficinas de formação, no âmbito do 
Programa Erasmus +. 

Quando terminou o curso preferiu ingressar no mercado de trabalho de 
imediato, em vez de seguir para o ensino superior. Estagiou na Iber-Oleff, 
onde agora trabalha, na área da produção de polímeros.

https://youtu.be/zo6FtkEIM-k
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NOME_ANA LOPES 
Início e fim da formação_2015-2018 
Entidade Formadora_Escola Secundária de Peniche 
Ensino Secundário_Curso Profissional de Animador Socio-cultural 

Desde o 8º. ano que a Ana percebeu, através da sua experiência em 
contexto familiar, a vocação para trabalhar com população sénior.  Por 
isso, foi orientada para seguir um Curso Profissional que lhe permitia vir 
a trabalhar na área e, ao mesmo tempo, não a impediria de seguir para o 
ensino superior se mudasse de ideias pelo caminho.  

Durante a frequência do curso, a Ana teve oportunidade de experimentar 
o trabalho na sua área de formação em várias valências, estagiando com 
idosos, crianças e pessoas com deficiências e pondo em prática o que 
aprenda nas aulas teóricas, o que para si, fez toda a diferença para tomar 
consciência da realidade do mundo do trabalho.  Hoje a Ana já acabou o 
curso e não teve dúvidas do que queria seguir...  Ingressou no mercado de 
trabalho e encontra-se a trabalhar num lar residencial, a cuidar de idosos 
como era a sua ambição desde há já vários anos.  Não se imagina a fazer 
outra coisa no futuro que não seja o que faz atualmente: cuidar de idosos e  
dar o seu contributo para a qualidade de vida dessas pessoas.

“É uma mais valia dos cursos profissionais a pos-
sibilidade de nos podermos  ir ajustando ao que 
mais gostamos”

https://youtu.be/bkBxYvaRuHc
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NOME_TIAGO SILVA 
Início e fim da formação_2015-2018 
Entidade Formadora_Escola Profissional Ruiz Costa 
Ensino Secundário_Curso Profissional de Eletrónica, Automação e 
Computadores 
 
Uma notícia num canal televisivo fez com que Tiago Silva tivesse uma ideia 
para o projeto a realizar no âmbito da sua Prova de Aptidão Profissional (PAP). 
O formando do curso profissional de Eletrónica, Automação e Computadores 
na Escola Profissional Ruiz Costa, em Matosinhos, começou no dia seguinte a 
trabalhar no seu “girassol”.

O “girassol “é um sistema fotovoltaico de painéis solares com um seguidor 
solar que apesar de já existir no mercado português é pouco usado devido 
ao seu elevado custo, sendo o do Tiago Silva produzido de forma menos 
complexa, o que o torna mais acessível em termos financeiros: “as energias 
renováveis são o futuro da nossa civilização, preocupa-me muito o nosso 
futuro a nível climático e, por isso, resolvi desenvolver um sistema fotovoltaico 
com uma funcionalidade acrescida, a de seguir o sol. Normalmente os painéis 
solares estão fixos, os que construi vão girando consoante o movimento solar, 
como um girassol”, explica o ex-formando.

Um projeto de sucesso que o Tiago Silva viu ser reconhecido pelos professores 
e colegas que o acompanharam durante os três anos do ensino secundário: 
“escolhi o ensino profissional porque era muito mais prático do que o ensino 
regular. Passei três anos fantásticos na Ruiz Costa, os professores davam-nos 
um acompanhamento permanente, os colegas tornaram-se amigos e concluí 
o ensino secundário com média de 19 valores depois de muita dedicação”, 
afirma orgulhoso.

Para o jovem de 18 anos o apoio do PO CH, no âmbito do Fundo Social 
Europeu, “foi essencial”, até porque os subsídios recebidos serviram também 
para alimentar outras vontades de saber sempre mais: “O PO CH apoiou-nos 
sempre e não foram poucas as vezes que usei esses apoios para comprar 
livros, peças específicas e novos materiais e assim desenvolver outros projetos 
fora da escola, onde aperfeiçoei muitas competências na minha área de 
estudo e fico muito agradecido por isso”, conta Tiago Silva.

O ensino superior era o passo seguinte, o mais previsível, mas o formando 
decidiu que para evoluir no seu “girassol” precisava de saber mais sobre 
automação e encontrou na ATEC - Academia de Formação o Curso de 
Espacialização Tecnológica (CET) de Técnico Especialista em Automação 
Robótica e Controlo Industrial, onde aprende diariamente “muito sobre 
automação robótica” para que o sistema que faz os painéis seguir a luz 
solar não falhe. Depois, a ideia é fixa, mesmo que os seus sonhos 
girem em torno da luz do seu futuro sol: “Engenharia é o 
que vou seguir, ainda não sei qual, mas é essa a próxima 
etapa”, finaliza.

“O PO CH apoiou-nos 
sempre e não foram 
poucas as vezes que usei 
esses apoios para comprar 
livros, peças específicas 
e novos materiais e assim 
desenvolver outros projetos 
fora da escola, onde aperfeiçoei 
muitas competências na minha 
área de estudo e fico muito 
agradecido por isso”,
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NOME_BRUNO BALTAZAR 
Início e fim da formação_2014-2017 
Entidade Formadora_Escola Profissional de Cuba 
Ensino Secundário_Curso Profissional de Multimédia 
 
Câmara, luzes, ação! As luzes nem sempre são precisas porque o sol ilumina 
muitas das filmagens que Bruno Baltazar realiza no seu trabalho diário. Hoje 
colabora com a TVI na delegação de Évora, há dois anos estava a terminar 
o curso profissional de Técnico de Multimédia: “descobri que adoro fazer 
reportagens, mostrar a realidade pelo que capto através da lente da câmara 
de filmar”, afirma entusiasmado.

Quando em 2014 entrou pela primeira vez na Escola Profissional de Cuba, no 
Alentejo, Bruno estava longe de imaginar que um dia viria a ser repórter de 
imagem. Até ao 9º ano sempre quis ser arquiteto e a componente prática dos 
cursos profissionais acabou por ser decisiva na sua escolha: “Informei-me na 
escola e percebi que no curso de Técnico de Multimédia teria, desde o primeiro 
dia, muito trabalho prático de edição, filmagem, fotografia e design gráfico. 
Foram todas estas componentes que me fez ingressar no curso. Hoje, e apesar 
de continuar a gostar muito de desenho/arquitetura, tenho a certeza que foi a 
melhor decisão”, explica.

Entre a vontade de estudar e a necessidade de ajudar a mãe num negócio 
familiar, Bruno afirma que o apoio do PO CH foi muito importante: “ter direito 
a subsídio de alimentação e de transporte, e ainda usufruir de uma bolsa de 
material de estudo, foram também decisivos no momento de optar por esta 
formação”, explica.

Terminado o 12º ano o jovem ingressou no Instituto Politécnico de Beja onde 
frequentou o Curso Técnico Superior Profissional (TEsP) de Som e Imagem, 
também com o apoio do PO CH, concluído com sucesso já em 2019. Para já, 
prosseguir estudos não faz parte dos planos imediatos, porque Bruno Baltazar 
tem outras vontades, novas realidades que pretende conhecer e ambições 
pessoais e profissionais bem delineadas: ”Quero fazer muitas reportagens, 
estar no local certo à hora certa para poder informar os telespetadores, quero 
conhecer o Alentejo de lés-a-lés e por aqui continuar na terra onde escolhi 

crescer, junto da minha família e amigos e a exercer a profissão que me 
escolheu”, diz.

O momento mais marcante a nível profissional até agora? “Os fogos que 
ainda há poucos dias deflagraram na zona de Castelo Branco. Foi 
impressionante estar no local e sentir a força da natureza 
contra a força de homens que ali estavam para 
preservar essa mesma natureza. Foi assustador, uma 
grande adrenalina, impossível esquecer”, conclui.

“... ter direito 
a subsídio de 
alimentação e de 
transporte, e ainda 
usufruir de uma 
bolsa de material 
de estudo, foram 
também decisivos no 
momento de optar 
por esta formação”
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NOME_CARLOS SILVA 
Início e fim da formação_2015-2018 
Entidade Formadora_Agrupamento de Escolas Tomaz Pelayo 
Ensino Secundário_Curso Profissional de Técnico de Eletrónica, Automação 
e Computadores 
 
O seu percurso pedagógico de sucesso no curso Profissional de Técnico de 
Eletrónica, Automação e Computadores, no Agrupamento de Escola Tomaz 
Pelayo, em Santo Tirso, que conluiu com uma média final de 16 valores, fê-lo 
receber várias propostas de emprego quando terminou o 12º ano. 
Em criança sempre gostou “de eletricidade, de computadores, de automação” 
e hoje sabe que o seu trajeto escolar foi marcado por uma escolha que mudou 
a sua vida: “Quando conclui o 9º ano escolhi o ensino profissional porque a 
minha irmã frequentava um curso e a experiência estava a ser muito boa”, 
explica Carlos Silva, demonstrando a importância das relações de proximidade 
na disseminação das potencialidades desta via de ensino.

Três anos onde os estudos foram as melhores horas dos seus dias, onde 
conseguiu aprender muitas das coisas que em criança tentou experimentar 
sozinho e onde todos foram importantes para a conquista de competências 
capazes de realizar sonhos: “tive professores excelentes que não esquecerei, 
colegas que se ajudaram e todos os materiais necessários para aprender 
e desenvolver conhecimentos”, afirma, destacando a “mais-valia do curso 
profissional ter uma vertente prática muito bem preparada, o que mais tarde, 
em estágio e depois a trabalhar, se revelou essencial”.

Uma, duas, três, quatro propostas de emprego fizeram-no pensar muito em 
qual seria a melhor escolha.

Escolheu a Ovava – Hidráulica e Ambiente, em Santo Tirso, a empresa onde 
realizou o estágio no terceiro ano do curso profissional: “já conhecia todos os 
colaboradores, a proposta era para trabalhar na área para a qual estudee tudo 
me pareceu muito bem organizado”, explica o jovem. Prosseguir estudos e 
ingressar na faculdade nunca foi uma opção? Carlos faz uma pausa, mas deixa 
claro: “o ensino superior não está descartado, mas era impossível nesta fase 
dizer não a uma oportunidade tão boa. Talvez num futuro próximo, à noite, 
consiga fazer o meu curso superior”, refere.  

Entre eletrónica e braços robotizados por computadores, entre novas 
aprendizagens diárias, entre recordações do tempo da escola, Carlos não deixa 
de salientar a ajuda importante que teve por parte do PO CH, com o apoio do 
Fundo Social Europeu, durante os três anos do curso profissional, destacando 
que as verbas recebidas “ajudaram muito até na motivação de saber que a 
Europa acredita que os jovens e as suas qualificações são essenciais para o 
projeto europeu”.

“Os apoios do PO CH ajudaram 
muito até na motivação de 
saber que a Europa acredita 
que os jovens e as suas 
qualificações são essenciais 
para o projeto europeu”.
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NOME_ALEXANDRE GONÇALVES 
Início e fim da formação_2017-2020  
Entidade Formadora_Instituto do Emprego e Formação Profissional  
de Beja 
Ensino Secundário_Curso de Aprendizagem de Mecatrónica Automóvel 
 
O Alexandre, que sempre gostou de desmontar carrinhos, escolheu 
frequentar um curso de Aprendizagem de Mecatrónica Automóvel porque 
lhe pareceu uma boa opção para o seu futuro, concluir o 12.º ano e ao 
mesmo tempo aprender uma profissão. 

Gostou sobretudo da parte prática do curso, da formação em contexto 
de trabalho, e do estágio que lhe permitiu experimentar ter horários, 
funções, tarefas e responsabilidades como se de um verdadeiro trabalho se 
tratasse.

No IEFP de Beja, a relação com os formadores foi excelente e as condições 
de aprendizagem também, apoiadas pelo POCH através do Fundo Social 
Europeu.

O estágio profissional que realizou até fevereiro de 2021, permitiu-lhe ter 
a experiência de horário, funções, tarefas e responsabilidades para, depois 
de concluir o curso, ficar a trabalhar na sua área.

“Os materiais são 
excelentes e temos 
tudo o que precisa-
mos  para trabalhar, 
aqui no IEFP, com  o 
apoio do PO CH”

https://youtu.be/vBD82bXFGPk
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NOME_GONÇALO SALGADO 
Início e fim da formação_2015-2018 
Entidade Formadora_Escola Profissional de Braga 
Ensino Secundário_Curso Profissional de Multimédia 
 
Em Hertfordshire, Inglaterra, Gonçalo Salgado atende o nosso telefonema: 
“Estou, olá, tudo bem? Obrigado pelo vosso interesse, estou muito orgulhoso 
do convite”. Gonçalo, filho de pais professores, frequentou o ensino cientifico-
humanístico até ao 11º ano, mas sentia que seu destino era outro. Uma 
conversa em família e a escolha acabou por recair pelo curso profissional que 
sempre desejou: Técnico de Multimédia.

Durante três anos, o ex-formando da Escola Profissional de Braga foi 
desenvolvendo novas capacidades, novos conhecimentos e logo no 1º ano 
começou a trabalhar numa empresa onde produzia vídeos institucionais. Nunca 
mais parou e prestes a concluir o ensino secundário teve as oportunidades 
que mudaram a sua vida: “na altura estava numa outra empresa e tive a 
possibilidade de trabalhar com alguns músicos reconhecidos em Portugal, como 
o Diogo Piçarra, o Carlão e o Jimmy P, e essas experiências foram uma grande 
aprendizagem”, afirma.

Concluído o curso profissional, o ingresso no Ensino Superior passou a ser o 
objetivo. Inglaterra surgiu como o destino através de uma parceria da Escola 
Profissional de Braga com a oK Estudante e a Universidade de Hertfordshire 
passou a ser a sua segunda casa. A licenciatura em Produção de Filmes e TV 
esperava pelo jovem português que passou a viver num “meio multicultural” 
que o surpreendeu: “Fiquei fascinado porque encontrei pessoas muito bem-
educadas, com enorme disponibilidade cívica, de dezenas de culturas diferentes 
e que estão aqui para aprender”, explica.

Entre as aulas e os estudos, Gonçalo trabalha num restaurante para ajudar a 
pagar os custos de estudar fora de Portugal. Algo que faz com “naturalidade” 
porque o esforço de hoje será o sucesso de amanhã:

“Quero concluir o curso e começar a trabalhar, seja em Inglaterra, seja noutro 
país onde possa ter as oportunidades numa área que não é muito fácil de 
entrar. Vou fazer tudo para poder trabalhar como diretor de fotografia, ou até 
mesmo realizador de um filme. Esse é o meu objetivo maior”, diz convicto.

A pergunta é um lugar-comum, mas e ídolos? Gonçalo sorri e rapidamente 
nos “mostra numa tela gigante” os seus ícones inspiradores: “Aos 12 anos vi 
o filme que me fez querer trabalhar nesta indústria, o Pulp Fiction, do Quentin 
Tarantino, e de quem sou grande fã. Também adoro o Martin Scorsese e um 
espetacular diretor de fotografia, o Roger Deakins. Eles são a minha 
inspiração”, confidencia.

E quando a ligação de Portugal está prestes a terminar, 
uma curiosidade quase pessoal: Gonçalo, um sonho 
de vida? “Ganhar um Oscar ou um BAFTA”, finaliza sem 
hesitação.

Gonçalo, filho de 
pais professores, 
frequentou o ensino 
cientifico-humanístico 
até ao 11º ano, mas 
sentia que seu destino 
era outro. Uma conversa 
em família e a escolha 
acabou por recair pelo curso 
profissional que sempre desejou: 
Técnico de Multimédia
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NOME_NUNO BAPTISTA 
Início e fim da formação_2013/2016 
Entidade Formadora_ Escola Profissional do Fundão 
Ensino Secundário_Curso Profissional de Técnico de Gás

O Nuno inscreveu-se no ensino profissional para “fugir” à matemática. 

Quando estudava no Agrupamento de Escolas da Serra da Gardunha e 
Xisto recebeu informação que lhe agradou bastante sobre os Cursos 
Profissionais e, depois de consultar os cursos disponíveis nas escolas da 
região, decidiu escolher o curso de Técnico de Gás que era lecionado na 
Escola Profissional do Fundão, porque lhe pareceu que seria um curso 
interessante. 

Os pais sempre lhe disseram que tinha que estudar e batalhar para ter 
um futuro melhor. Também por isso, o Nuno logo que terminou o curso 
profissional em 2016, ingressou num Curso Técnico Superior Profissional 
- CTeSP de Energias Renováveis, na Escola Superior de Tecnologia do 
Instituto Politécnico de Castelo Branco. Neste momento é trabalhador-
estudante: frequenta o 2º ano da licenciatura em Engenharia de Energias 
Renováveis nessa mesma escola e está trabalhar  na Escola Profissional do 
Fundão como monitor das Áreas Técnicas.

“Todo o material 
com que trabalhamos 
nas áreas práticas é 
fornecido com dinheiro 
de fundos, do PO CH, da 
União Europeia.”

https://youtu.be/aCrUQGrUHs8
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NOME_FRANCISCO CARDOSO 
Início e fim da formação_2013/2016 
Entidade Formadora_ Escola Profissional de Agricultura e 
Desenvolvimento Rural de Carvalhais/Mirandela 
Ensino Secundário_Curso Profissional de Técnico de Produção Agrária 
 
O Francisco sempre gostou de máquinas, animais e campo. Quando 
conheceu a Escola Profissional de Agricultura e Desenvolvimento Rural de 
Carvalhais não teve dúvidas. Escolheu o Curso Profissional de Técnico de 
Produção Agrária, que lhe permitiu concluir o 12º. ano e ao mesmo tempo 
obter competências profissionais. 

Segundo o Francisco, o Fundo Social Europeu, através do PO CH deu 
uma ajuda importante na alimentação, transportes e todos o tipo de 
materiais para as aulas práticas e teóricas. Nunca faltaram nem máquinas, 
equipamentos ou produtos para trabalharem.

Completou o curso com muito sucesso, tendo inclusivamente alcançado 
um prémio de mérito, por ter sido um dos melhores alunos da Escola 
de Carvalhais.  Após a conclusão do curso teve várias propostas de 
trabalho mas preferiu ficar a trabalhar com o pai. Sonha em fazer crescer 
a empresa, em fazê-la alcançar um lugar de topo pela qualidade e 
quantidade de serviços que presta e continuará a prestar. 

 

“O meu sonho é, ao longo 
dos anos, ir fazendo crescer 
a empresa com várias 
máquinas - criar uma empresa 
grande que tenha nome pela 
qualidade e quantidade de 
serviços que presta”

https://youtu.be/LamcwgquakY
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NOME_SANDRA ZACARIAS 
Início e fim da formação_2015-2018 
Entidade Formadora_Agrupamento de Escolas do Fundão 
Ensino Secundário_Técnico/a de Serviços Jurídicos 
 
Sandra Figueira Zacarias encontra-se neste momento a estudar em Lisboa, na 
faculdade mais antiga da cidade, a “clássica”. O seu percurso escolar começa 
na Beira Baixa, na cidade do Fundão, distrito de Castelo Branco.

Sempre gostou da escola e de estudar com os colegas. Nunca foi a melhor 
da turma, embora tivesse boas notas. Quando concluiu o 9º ano estava 
interessada em prosseguir uma formação mais orientada para o mundo do 
trabalho e para aprender uma profissão. Fez testes psicotécnicos e optou por 
inscrever-se no Curso Profissional de Técnico/a de Serviços Jurídicos, na Escola 
Secundária do Fundão.

Não tem advogados na família e a mãe trabalha numa empresa de produtos 
agrícolas no Fundão. Durante o curso profissional gostou de perceber o 
impacto que o direito tem na organização da vida em sociedade e de discutir 
com os colegas e professores casos concretos.

A disciplina preferida no curso foi Direito Processual, lecionada durante três 
anos pelo atual diretor da escola, o professor Estêvão Gouveia Lopes.

Realizou o estágio durante dois anos numa sociedade de advogados do 
Fundão e durante o 3º ano estagiou no Tribunal do Fundão. Depois de concluir 
o curso profissional Técnico/a de Serviços Jurídicos, Sandra fez um ano 
sabático para se preparar para os exames nacionais no ano seguinte. Obteve 
uma média final de 17 valores e entrou na Faculdade de Direito de Lisboa. 
Durante o ano sabático concorreu ao lugar de escrivã auxiliar num tribunal em 
Lisboa, e conseguiu uma colocação.

No início do ano letivo ainda pensou conciliar o lugar no tribunal com a vida 
de estudante na faculdade, mas optou por abdicar do cargo, e escolheu dar 
prioridade aos estudos.

De Lisboa já conhecia os edifícios importantes que constituem os órgãos de 
soberania da justiça portuguesa, com as visitas de estudo que fez durante 

 
o curso profissional: Tribunal da Relação, Supremo Tribunal de Justiça e 
Assembleia da República.

O ensino profissional foi uma experiência que lhe deu a conhecer o mundo do 
trabalho e simultaneamente garantiu o prosseguimento de estudos.

Quando questionada sobre o futuro, Sandra ri-se e diz que 
é muito cedo ainda. Aos 30 anos espera já ter maior 
autonomia financeira e estar a trabalhar. Em Lisboa ou 
no Fundão? “Logo se vê…”

O ensino profissional 
foi uma experiência que 
lhe deu a conhecer o 
mundo do trabalho e 
simultaneamente garantiu 
o prosseguimento de 
estudos.

https://youtu.be/gYwgvH7JYrI
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NOME_INÊS SILVA 
Início e fim da formação_CEF 2013/2015 e CP 2015/2018 
Entidade Formadora_EPA - Escola Profissional de Aveiro 
Ensino Secundário_Curso de Educação e Formação (CEF) de Apoio à 
Comunidade e Curso Profissional (CP) Apoio à Infância

A Inês Silva tem-se dedicado ao serviço à comunidade, graças a uma 
vocação que descobriu quando, ao reprovar no oitavo ano de escolaridade, 
teve uma conversa com a mãe e lhe explicou que a via regular de ensino 
não lhe despertava interesse. A Inês não gostava muito de teoria, preferia 
a aprendizagem prática e por isso tentou encontrar um curso de dupla 
certificação que servisse os seus propósitos: terminar o 9º ano e ao mesmo 
tempo adquirir alguma experiência numa área que a incentivasse. Foi assim 
que em 2013 encontrou a EPA - Escola Profissional de Aveiro e o CEF - Curso 
de Educação e Formação de Apoio à Comunidade, apoiado pelo PO CH em 
2014/2015, através do Fundo Social Europeu, que logo lhe despertou a 
atenção, de entre todos. 

A nova etapa formativa da Inês correu muito bem, estagiou num lar, o que lhe 
deu o contacto com o mundo real de que ela gostava e foi descobrindo, no 
decorrer do curso, o que queria fazer para o resto da vida. 

Quando concluiu o seu percurso de nível básico, em 2015, a continuação para 
um curso profissional foi natural. Optou pelo Curso Profissional de Apoio à 
Infância, também apoiado pelo PO CH, dando continuidade à área formativa 
iniciada no CEF. A Inês gostou da experiência de trabalhar com crianças, 
estagiou numa instituição e passou lá muitas horas a desenvolver e aplicar o 
seu projeto de final de estágio, mas os idosos são o “seu” grupo, e é com eles 
que quer desenvolver o trabalho futuro.

A Inês confirma que o apoio do PO CH através do FSE foi uma grande ajuda 
no seu percurso de nível básico e secundário. Só os apoios ao transporte e 
alimentação faziam uma grande diferença no final de cada mês. Em 2018 
a Inês terminou o seu percurso formativo de dupla certificação de nível 
secundário (ISCED 3), 12º ano completo e uma certificação profissional na 

área do serviço à comunidade, mais especificamente no apoio à infância. Foi 
através da frequência dos cursos de dupla certificação (CEF e Profissional) 
que se encontrou, quando andava no ensino científico humanístico e se sentia 
perdida. 
Ao concluir o Curso Profissional em 2018, decidiu prosseguir estudos 
e frequentou um curso TeSP (Técnico Superior Profissional) de 
Psicogerontologia, que acabou de concluir no dia em que falou connosco. 

Agora quer começar a trabalhar na área mas com o objetivo de afinar a 
vocação e definir a licenciatura que quer fazer. Para já, sabe que 
quer integrar um curso de formação de formadores para 
poder dar formação na sua área.

A Inês confirma que 
o apoio do PO CH 
através do FSE foi uma 
grande ajuda no seu 
percurso de nível básico 
e secundário. Só os apoios 
ao transporte e alimentação 
faziam uma grande diferença 
no final de cada mês.



HISTÓRIAS DE SUCESSO de Formandos e Projetos apoiados pelo PO CH | 2014-2020 23

NOME_FERNANDO CABRILLA NENÉ 
Início e fim da formação_2013/2016 
Entidade Formadora_EPA - Escola Secundária D. Manuel I, do 
Agrupamento de Escolas nº 2 de Beja 
Ensino Secundário_Curso Profissional de Técnico de Manutenção 
Industrial

Fernando nasceu em Beja e ingressou no Ensino Profissional, na Escola 
Secundária D. Manuel I, do Agrupamento de Escolas nº 2 de Beja. 

Enveredou por esta via porque queria entrar rapidamente no mercado de 
trabalho, por razões económicas. Optou pelo curso profissional de Técnico 
de Manutenção Industrial porque se inseria numa área que lhe agradava e 
que julgava ter muita empregabilidade. Daquilo que pôde constatar, todos 
aqueles que terminavam o curso eram integrados no mercado de trabalho 
e/ou prosseguiam estudos.

Na entrevista de admissão ao curso o diretor falou-lhe de 2 empresas, a 
EDP e a Autoeuropa que absorviam grande parte da mão-de-obra formada 
pela escola. Contexto perfeito para o Fernando que não queria sair de Beja 
quando ingressasse no mercado de trabalho. Apresentou o projeto de final 
de curso em junho de 2016 e como foi o melhor aluno da turma, pôde 
escolher a empresa em que pretendia estagiar. Escolheu a Autoeuropa 
mas, logo a seguir, em agosto do mesmo ano, começou a trabalhar na 
EDP Produção, onde se manteve até novembro de 2019, quando saiu para 
a EDP Distribuição, ao ser-lhe oferecida uma proposta de trabalho mais 
vantajosa.

Não espanta que para o Fernando os cursos profissionais sejam uma 
ótima opção de ensino, mesmo que, para serem concluídos com sucesso, 
envolvam muito trabalho e empenho, ao contrário do que muitas pessoas 
pensam. Esta via, para além de apoiar os formandos economicamente, 
abre portas a muitas opções, desde o ingresso imediato no mercado de 
trabalho, com ótimas oportunidades de futuro, até ao prosseguimento 
de estudos. Considera que, no seu caso, os apoios do PO CH, através do 

investimento do Fundo Social Europeu, deram uma grande ajuda para 
a concretização dos objetivos formativos. Sente, por isso, que fez uma 
excelente escolha ao optar pelo ensino profissional. Fernando está neste 
momento a frequentar um Curso Técnico Superior Profissional de Comércio 
Internacional no Instituto Politécnico de Beja, para depois poder prosseguir 
para uma licenciatura de Gestão de Empresas. Não fecha portas, mas 
o seu objetivo de médio prazo é evoluir na carreira, na área e 
na empresa onde se encontra a trabalhar.

O Fernando considera que, no 
seu caso, os apoios do PO CH, 
através do Fundo Social Europeu, 
deram uma grande ajuda para  
a concretização dos objetivos 
formativos, e que fez uma 
excelente escolha ao optar pelo 
ensino profissional. 
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NOME_RÚBEN DHANARAJU 
Início e fim da formação_2013/2016 
Entidade Formadora_ Escola Profissional Ruiz Costa 
Ensino Secundário_Curso Profissional de Técnico de Gestão e 
Programação de Sistemas de Informação 

O Rúben começou a programar com 10 anos e cedo não teve dúvidas sobre 
o que queria fazer no futuro. Quando ingressou no ensino secundário, tinha 
já um plano delineado. Optou pela via científico-humanística e escolheu 
o curso de ciências e tecnologias, para depois prosseguir para o ensino 
superior. Mas nem tudo correu como esperava. 

O Rúben desiludiu-se com esta via ensino, ele queria conjugar as 
aprendizagens essenciais com a prática da programação, que tanto 
prazer lhe dava, mas que o curso não permitia, por isso resolveu procurar 
alternativas. Quando encontrou a Escola Profissional Ruiz Costa e o curso 
profissional de Técnico de Gestão e Programação de Sistemas Informáticos, 
mudou de via de ensino. Tinha  17 anos e o total apoio da família 
que percebia nele a vontade de programar. Esta modalidade de dupla 
certificação, oferecia-lhe a possibilidade de desenvolver a parte prática 
da aprendizagem. A frequência do curso profissional proporcionou uma 
satisfação diária ao Rúben, que se sentia feliz por poder fazer o que mais 
gostava ao mesmo tempo que evoluía no percurso de nível secundário.

O desempenho do Rúben durante o curso profissional não ficou aquém 
da motivação, para além de o ter concluído com média de 20 valores, a 
sua Prova de Aptidão Profissional foi premiada tanto a nível local como 
nacional num concurso promovido pela “Rumos” obtendo reconhecimento 
por parte de júris, professores e alunos de todo o país.  

Quando terminou o curso profissional, o Rúben ingressou no ensino 
superior mais preparado do que os seus colegas da via científico-
humanística, sobretudo na área da programação, e uma pessoa muito 
mais feliz em virtude da sua decisão. Terminou a licenciatura em “Ciência 
de computadores” com a melhor média do seu curso, 19 valores. 
Atualmente com 23 anos, frequenta um mestrado na mesma área, 
quer prosseguir para o doutoramento e sente-se um “feliz cientista dos 

computadores”. Participa também no projeto “Data 4 COVID-19” que, 
assente em modelos matemáticos e inteligência artificial, promove o 
desenvolvimento de uma plataforma para cruzamento de múltiplas fontes 
de dados, que fará a previsão da evolução da COVID-19 em Portugal. 

Concorreu ao Prémio Capital Humano, promovido pelo PO CH e que 
premeia exemplos de boa aplicação dos apoios do Fundo Social Europeu 
na qualificação de jovens e adultos, porque sentiu que a sua história 
podia ser um exemplo para quem ainda tem dúvidas em 
enveredar por um percurso secundário através dos cursos 
profissionais. É um dos vencedores na categoria de jovens 
ex-formandos e um dos 288 mil jovens apoiados pelo PO CH 
em cursos da via profissionalizante.

Quando se 
inscreveu no 
curso profissional 
o Rúben não fazia 
ideia de que esta 
modalidade era apoiada 
pelo PO CH, através 
do financiamento do 
Fundo Social Europeu. Só 
posteriormente percebeu que 
teria apoios à sua formação 
e hoje garante que foram uma 
“imensa ajuda, definitivamente 
uma grande mais-valia”

https://youtu.be/ZDqjeekOPhI
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NOME_AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE ESTARREJA 
Região_ Centro 
Financiamento FSE_ 5 286 584 € 
Financiamento FSE + Contrapartida Nacional_ 6 219 510 € 
Taxa de Conclusão_ 83% (ciclo 2016/2019) 
Taxa de Empregabilidade e de Prosseguim. de Estudos_ 80% (2019)

O Agrupamento de Escolas de Estarreja foi o vencedor do Prémio Capital 
Humano 2020, na categoria de entidade formadora de jovens, à qual se 
candidataram 40 entidades, com um prémio de 20 000 euros em recursos 
didáticos. 

O Agrupamento promove uma oferta formativa que vai desde a intervenção 
precoce na infância até ao ensino secundário, onde se incluem os cursos 
profissionais apoiados pelo PO CH, área formativa que prima pelo seu bom 
desempenho. .

Segundo as palavras do Dr. Jorge Ventura, diretor do agrupamento, “a escola é 
um espaço onde todos têm lugar e a oferta dos cursos profissionais reconhece 
o potencial humano como património fundamental da comunidade e do país”.

A escola tem, no ano letivo 2020/2021,  21 turmas de cursos profissionais, 
distribuídas pelos 3 anos curriculares e por 7 cursos distintos, em áreas 
como a cozinha e a pastelaria, o planeamento industrial, a animação 
sociocultural, a programação de sistemas informáticos, o turismo ambiental, 
a metalomecânica, a gestão, entre outros. A escola é, da região centro, de 
Ovar a Castelo Branco, a que tem a maior e mais variada oferta formativa, o 
que permite aos parceiros empresariais e outros empregadores, encontrarem 
uma resposta para as suas necessidades. Com esta oferta e a qualidade do 
ensino que proporciona, a escola foi conquistando alunos para a área da dupla 
certificação, tendo já ultrapassado a meta de 50% dos alunos do secundário 
inscritos em cursos profissionais.  Também as parcerias que a escola tem 
estabelecido com as empresas da região têm sido muito frutuosas no sentido 
da uniformização do alto nível de formação ministrada, tanto em escola 
como em contexto prático de trabalho. Às empresas, a escola exige o mesmo 
grau de empenho na formação que é também colocado na escola. Para os 
formandos que concluem a sua formação a entrada no mercado de trabalho 
está desde logo garantida por esta dinâmica estreita entre a escola e o tecido 
empresarial da região de Aveiro.

Segundo o Diretor do Agrupamento, o caminho percorrido 
até agora demonstra garante sucesso e desenvolvimento 
destacado perante todas as escolas do continente, podendo até 
o agrupamento assumir-se como uma referência a nível nacional. 
A escola possui um observatório da qualidade que acompanha, 
monitoriza e avalia permanentemente o trabalho que é realizado, 
procurando melhorar a cada dia. A Escola já está neste momento certificada 
com o selo EQAVET, processo para o qual o POCH também contribuiu com o 
apoio à certificação e atribuição dos selo de qualidade com um investimento 
total aprovado de 7,6 M€ ao conjunto das escolas. 

Nas palavras de Jorge Ventura, o Diretor do Agrupamento, os apoios do Fundo 
Social Europeu são fundamentais para a elevação da qualidade da formação e 
para garantir a permanência na escola. 

Jorge Ventura conclui dizendo que a escola pretende assegurar 
que os alunos que a frequentam, encontram nela a sua 
dimensão do ser e do saber, no âmbito do perfil dos alunos 
à saída da escolaridade obrigatória, porque o sucesso dos 
alunos traduz o sucesso do trabalho que a escola desenvolve.

“Os apoios do Fundo 
Social Europeu são 
fundamentais para a 
elevação da qualidade 
da formação e para 
garantir a permanência  
na escola.”

https://youtu.be/7GvMimHvYEM
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NOME_PATRÍCIA OLIVEIRA 
Início e fim da formação: 2015 / 2018  
Curso: Curso de Informática e Tecnologias Multimédia 
Entidade Formadora: Colégio de Gaia 

Quando terminou o 9º ano, Patrícia estava indecisa sobre que via de ensino 
escolher. A sua opção recaiu sobre um curso que lhe permitisse prosseguir 
estudos ou começar a trabalhar após a sua conclusão. Contou sempre 
com o apoio da família na sua tomada de decisão, tendo sido a vontade de 
“abrir o maior número de portas possível” que a levou a escolher o Curso de 
Informática e Tecnologias Multimédia no Colégio de Gaia.

A escola e o curso, que terminou com média de 20 valores, superaram 
as suas expectativas em termos curriculares, de qualidade da formação 
e de ambiente escolar. Considera que concluir o ensino secundário 
pela via de dupla certificação lhe deu uma excelente preparação para 
o prosseguimento de estudos, caminho pelo qual optou. A frequência 
do curso e a sua vertente prática, fizeram Patrícia perceber que era 
aquela a área em que queria aprofundar estudos e trabalhar. Por isso, 
quando terminou o 12º. ano, decidiu ingressar no Mestrado Integrado de 
Engenharia, Informática e Computação na Faculdade de Engenharia da 
Universidade do Porto, encontrando-se neste momento a frequentar o 2º. 
Ano, já com uma média de 17 valores.

Sendo a via de dupla certificação uma via de ensino apoiada pelo PO CH, 
com o investimento do Fundo Social Europeu (FSE), Patrícia também 
usufruiu de apoios sociais à frequência do curso, que considera terem sido 
uma grande ajuda para si e para a família.

Patrícia considera que os cursos de dupla certificação não são a via mais 
fácil como é comum pensar-se e dão uma experiência inigualável face à 
outra via de ensino. A vertente prática implica “outra forma de ensino, outra 
forma de pensar os estudos”. É um percurso muito trabalhoso, que obriga 
a aplicar o conhecimento, mas também muito recompensador. Aconselha 
ainda a que ninguém, que privilegie como ela o conhecimento prático, 
abdique desta experiência por preconceito para com esta via de ensino.

Questionada sobre o que quer fazer no seu futuro profissional,  
Patrícia afirma que se sente muito versátil dentro da área que 
escolheu, tendo, no entanto, uma certa preferência pela web e 
por bases de dados. Partilha ainda que, por razões económicas, 
está a ponderar ingressar no mercado de trabalho enquanto 
termina os estudos de nível superior. 

Patrícia 
também 
usufruiu de 
apoios sociais 
à frequência 
do curso, que 
considera terem 
sido uma grande 
ajuda para si e para a 
família

https://youtu.be/WFfMLo3uV2g
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NOME_MARIANA VIEIRA CUSTÓDIO 
Início e fim da formação: 2014 / 2017  
Curso: Curso Profissional de Gestão 
Entidade Formadora: Escola Profissional de Ourém 

Mariana foi uma das menções honrosas do Prémio Capital Humano 2020, 
organizado para premiar percursos e projetos formativos de sucesso, no 
âmbito da formação de jovens e de adultos, apoiados pelo PO CH através 
do FSE. A sua história teve início na paixão por números e papéis. Quase 
a concluir o 9º ano de escolaridade sabia daquilo que gostava mas não 
exatamente que rumo dar ao seu percurso de nível secundário. Após 
a conclusão dos testes psicotécnicos e conhecendo já  a experiência 
bastante positiva do irmão no ensino profissional, Mariana resolveu 
enveredar pela mesma via, optando pelo Curso Profissional de Gestão, na 
Escola Profissional de Ourém. Pesou na sua decisão o facto de, ao concluir 
o 12º ano, obter igualmente uma certificação profissional que lhe permitiria 
ingressar no mercado de trabalho caso não quisesse prosseguir estudos. 

Quanto à frequência do curso, Mariana salienta a componente técnica, na 
qual pôde contactar com o tratamento de casos concretos, bem como a 
formação em contexto de trabalho, que garante desde logo uma ligação à 
realidade do contexto empresarial,  algo que contribui para a construção 
de bases para o início da vida profissional. Elogia igualmente o trabalho dos 
professores, sempre disponíveis para esclarecer dúvidas, dar informações 
ou ajudar a ultrapassar qualquer obstáculo. 

Sobre os apoios do PO CH ao ensino profissional, através do Fundo Social 
Europeu, Mariana relata que não foram a razão da sua escolha mas 
que, durante a frequência, sentiu a grande mais-valia desses apoios, 
nomeadamente no que diz respeito às ajudas diretas aos formandos, em 
termos de transportes, alimentação e materiais. Foi também com o apoio 
do Fundo Social Europeu que ingressou no programa Erasmus +, o qual lhe 
permitiu o intercâmbio de experiências e conhecimentos em encontros 
ocorridos na Lituânia e nos Países Baixos.

Quando terminou o curso profissional, sentia-se apta a ingressar no 
mercado de trabalho mas decidiu continuar a investir na sua formação, 
iniciando uma licenciatura em gestão no Instituto Politécnico de Leiria. 

Percebeu que a via de ensino escolhida lhe tinha proporcionado 
uma aprendizagem muito mais enriquecedora e vantajosa para o 
prosseguimento dos seus estudos pois sentia enormes diferenças entre 
o seu nível de conhecimentos e de aprendizagens práticas e o dos seus 
colegas que chegaram à licenciatura através dos cursos científico-
Humanísticos. A opção pelo ensino Profissional tinha-lhe dado uma grande 
vantagem no ensino superior.

Agora, concluída a licenciatura, Mariana, de 22 anos, frequenta já o 
Mestrado em Sistemas Integrados de Apoio à Decisão. A todos 
os que estiverem indecisos em relação ao  ensino profissional, 
Mariana testemunha que a escolha tem tudo para se revelar 
muito enriquecedora, pessoal e profissionalmente.

Quem gosta 
da componente 
prática, não 
deve hesitar, a 
preparação para 
o futuro académico 
e/ou profissional 
é, de acordo com a 
experiência da Mariana, 
manifestamente superior. 
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NOME_ENEIVA LAPA 
Início e fim da formação: 2015 / 2018  
Curso: Curso Profissional de Instrumentista de Cordas e Teclas 
Entidade Formadora: Escola Profissional de Música de Espinho 

Eneiva estuda violoncelo desde os 6 anos de idade, mas foi aos 15 anos 
que decidiu que era da música que queria fazer profissão. Optou por 
prosseguir os seus estudos nesta área, e enveredou pelo Curso Profissional 
de Instrumentista de Cordas e Teclas, um curso de dupla certificação 
onde lhe seria possível completar o ensino secundário ao mesmo tempo 
que progredia nos seus estudos no instrumento. Foi assim que trocou o 
Conservatório de Música de Aveiro, onde iniciou o estudo do violoncelo, 
pela Escola Profissional de Música de Espinho, longe de casa, mas perto da 
sua vocação. 

No curso profissional, Eneiva usufruiu de disciplinas direcionadas para a 
música, que lhe proporcionaram uma grande evolução no desempenho 
enquanto intérprete. O curso permitiu-lhe ir mais longe, progredir e 
alcançar um patamar muito próximo do seu sonho de  ingressar num 
curso superior no estrangeiro. Quando terminou o seu curso profissional, 
concorreu a duas instituições de ensino superior: a Academia Nacional 
Superior de Orquestra, em Lisboa, e o Conservatório de Música de 
Amesterdão, nos Países Baixos. Foi admitida em ambas, mas decidiu-se 
pela experiência nos Países Baixos, onde está neste momento a frequentar 
o terceiro dos quatro anos da Licenciatura em Violoncelo Clássico.

Durante a frequência do Curso Profissional na Escola Profissional de Música 
de Espinho, financiado pelo PO CH, através do Fundo Social Europeu (FSE), 
Eneiva teve nomeadamente acesso a apoios à mobilidade imposta pela 
localização de escola face ao seu local de residência. Garante que 
essa ajuda viabilizou o seu sonho, os apoios ao alojamento, 
alimentação e transporte permitiram-lhe concretizar a sua 
ambição e ajudaram a moldar-lhe o futuro.

O Prémio Capital 
Humano 2020, 
promovido pelo PO CH, 
distinguiu Eneiva e o 
seu percurso formativo 
com uma menção honrosa, 
na área da formação de 
jovens - jovens formandos. 
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Ex-formandos que são  
Histórias de Sucesso

EIXO 2: 
ENSINO SUPERIOR

     128 000 PESSOAS  APOIADAS

 INVESTIMENTO TOTAL ELEGÍVEL 668  M€   
  INVESTIMENTO FSE  568 M€ 

(dados a 31 de dezembro de 2021)
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NOME_MARGARIDA CARDOSO 
Início e fim da formação_2017/2021 
Bolseira de Doutoramento_ Instituto de Etnomusicologia - Centro de 
Estudos 
Doutoramento_ Etnomusicologia 
 
Um curso Profissional, uma Licenciatura, quatro anos como formadora, 
um Mestrado e atualmente a frequentar um Doutoramento. Aos 16 anos 
Margarida Cardoso decidiu inscrever-se na Escola Profissional da Serra 
da Estrela, no curso Profissional de Instrumentista e Sopro, devido à sua 
paixão pela música. Uma paixão que segundo a própria “podia desfrutar 
desde o 1.º momento devido à componente prática do curso, uma enorme 
vantagem em relação ao ensino regular”. O prosseguimento de estudos 
para a faculdade era outra das certezas da Margarida Cardoso e na 
Universidade Nova de Lisboa as Ciências Musicais foram a sua opção. Três 
anos de aprendizagem científica e prática, enquanto o seu oboé entoava 
em diversas bandas da zona de Seia e Gouveia: “Desde criança que adoro 
o som do oboé. Poder tocar e conviver com amigos ao mesmo tempo 
ajudou-me a crescer ”.

O passo seguinte levou a Margarida à Escola Profissional da Serra da 
Estrela, em Seia e ao colégio de São Teotónio, em Coimbra, como 
formadora: “Gostei tanto de ser formadora, ensinei, mas também aprendi 
muito com os alunos”. Em paralelo, iniciou o Mestrado em Ensino da 
História da Música na Universidade de Aveiro realizando ainda, no pouco 
tempo livre, uma investigação sobre um oboísta profissional mangualdense 
do séc. XX, e que possibilitou desenvolver um projeto sobre o estatuto 
socioprofissional de músicos de bandas filarmónicas no século XX: “A 
investigação em Portugal enfrenta muitos problemas, mas com as 
verbas dos Fundos Europeus tem-se consigo realizar muitos trabalhos de 
qualidade”, afirmou a investigadora.

Aos 25 anos aprender continua a ser a sua vontade maior no 
Doutoramento em Etnomusicologia na Universidade de Aveiro. E o seu 
oboé continuará a entoar sempre que a etnomusicologia “permitir”.

“A investigação em Portugal enfrenta muitos 
problemas, mas com as verbas dos Fundos 
Europeus tem-se conseguido realizar muitos 
trabalhos de qualidade”

“Desde criança que adoro 
o som do oboé. Poder 
tocar e conviver com 
amigos ao mesmo tempo 
ajudou-me a crescer ”
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NOME_FABIANA MONTEIRO 
Início e fim da formação_2017/2021 
Bolseira de Doutoramento_ Faculdade de Psicologia e Ciências da 
Educação da Universidade de Coimbra 
Doutoramento_ Promover a saúde mental materna 
 
Be a Mom com as competências necessárias para prevenir uma doença 
tantas vezes silenciosa e escondida: a Depressão Pós-Parto (DPP). Fabiana 
Monteiro, Investigadora responsável pelo projeto “Promover a saúde 
mental materna: Aplicabilidade e eficácia de uma intervenção eHealth para 
mulheres portuguesas no período pós-parto”, trabalha junto de pessoas 
que com a parentalidade sentiram inúmeras mudanças nas suas vidas.

“Não pretendemos intervir na fase do tratamento da DPP, antes na 
promoção da saúde mental das mulheres que mesmo sem estarem 
em risco de potencializar a doença, podem beneficiar da aquisição de 
competências psicológicas que conduzam a um melhor ajustamento ao 
período pós-parto”, explica Fabiana Monteiro que desenvolve o seu projeto 
no Grupo de Investigação “Relações, Desenvolvimento & Saúde”, em 
colaboração com a Unidade de Intervenção Psicológica da Maternidade 
Daniel Matos, em Coimbra.

Com uma bolsa de Doutoramento financiada pelo PO CH, no âmbito 
do Fundo Social Europeu, e atribuída pela Fundação para a Ciência e 
Tecnologia, a investigadora não esconde que sem o apoio dos Fundos 
Europeus seria muito difícil “prosseguir com o projeto e alargar o Be 
a Mom à população perinatal em geral”, ficando o estudo em fase de 
embrião e sem resultados.

No portal Be a Mom, uma ferramenta desenvolvida para promover a saúde 
mental materna e prevenir DPP, as mães têm acesso a “exercícios que 
ajudam a monitorizar emoções e pensamentos, a refletir e a compreender 
melhor a sua experiência, e a pôr em prática novas formas de lidar com 
as situações do seu dia-a-dia”, tendo sido realizado um estudo prévio 
que “demonstrou um decréscimo da ansiedade e depressão em quem 

participou”, explica a doutoranda, que enfatiza a necessidade de se lutar,  
para bem das mulheres, dos filhos e da família, contra os “estigmas, a 
vergonha e a imagem criada na nossa sociedade da mãe perfeita”.

Aos 15 anos, ainda no secundário, os passos de Fabiana Monteiro já 
caminhavam rumo ao estudo da psicologia, com o desejo de a aplicar 
na sua componente mais clínica. O curso de Psicologia foi concluído 
com sucesso, mas com o passar dos anos uma teia de competências 
e emoções positivas levaram-na a vislumbrar um futuro diferente – a 
investigação - concluindo que “o processo de investigação foi uma 
surpresa muito boa e é algo que pretendo fazer durante 
alguns anos”.

“Sem o apoio dos Fundos 
Europeus seria muito 
difícil prosseguir com 
o projeto e alargar o 
Be a Mom à população 
perinatal em geral”
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NOME_JOÃO FARIA 
Início e fim da formação_2018/2020 
Bolseira de Doutoramento_ Centro de Astrofísica da Universidade do 
Porto 
Doutoramento_ Astrofísica 
 
João Faria passa os seus dias a olhar para as estrelas, um romântico, dirão, 
mas neste caso é o seu trabalho do dia-a-dia. No Instituto de Astrofísica 
e Ciências do Espaço (IA), o astrofísico analisa sismos nas estrelas, 
fenómeno designado por Asterosismologia, e observa planetas com um 
“simples” objetivo: “encontrar outra Terra fora do sistema solar”, explica 
com entusiasmo. Em criança, João Faria sonhava ser astronauta, voar pelo 
Espaço num foguetão, mas logo percebeu que os números, a Matemática 
e a Física eram o caminho para entender a Teoria do Big Bang: “Na Escola 
Secundária percebi em definitivo que as estrelas e os planetas seriam 
o meu futuro. Licenciei-me em Física na Universidade de Lisboa, quis 
avançar para o Mestrado, mas como em Lisboa não existia o Mestrado em 
Astrofísica, acabei por me mudar para o Porto”, esclarece.

Na cidade Invicta a sua vida mudou completamente. Do Mestrado ao 
Doutoramento foi um pequeno passo, um passo que se tornou gigante 
quando conheceu Nuno Santos, investigador do IA da Universidade do 
Porto que o convidou para fazer parte da equipa de investigação: “Foi e 
continua a ser fantástico trabalhar com esta equipa. Estamos na linha da 
frente na investigação nesta área e ao contrário do que muitos dizem, 
Portugal está na vanguarda da investigação não só neste, mas em muitos 
outros domínios”, realça João Faria. “O meu planeta favorito”? João sorri, 
mas não hesita: “A Terra porque é o único planeta onde se conhece vida, 
mas Saturno também é especial, também já descobrimos vários planetas 
parecidos com Júpiter fora do sistema solar, Vénus é muito quente e Marte 
não tem vida, mas há indícios que possa já ter existido”, diz.

Sobre a investigação em Portugal, João Faria dá nota “que os apoios não 
são muitos e nem sempre os suficientes”, mas realça o papel dos Fundos 
Europeus no apoio às bolsas de doutoramento: “A bolsa que consegui da 
FCT com o apoio do Programa Operacional Capital Humano permitiu-me 
concluir o doutoramento e isso foi para mim, tal como para milhares de 
outros colegas na mesma situação, muito importante, porque 
sem esses apoios teria de sair de Portugal”, conclui.

“A bolsa que consegui 
da FCT com o apoio do 
Programa Operacional 
Capital Humano permitiu-
me concluir o doutoramento 
e isso foi para mim, tal 
como para milhares de outros 
colegas na mesma situação, 
muito importante, porque sem 
esses apoios teria  
de sair de Portugal”
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NOME_ANDREIA BARBAS 
Início e fim da formação_2018/2020 
Bolseira de Doutoramento_ Centro de Estudos Sociais da Universidade 
de Coimbra 
Doutoramento_ Sangue e Coração nas relações fraternais: uma análise 
sociológicadas fratrias contemporâneas 
 
Diariamente Andreia Barbas desenvolve, no Centro de Estudos Sociais da 
Universidade de Coimbra, o seu projeto de Doutoramento em Sociologia 
– “Sangue e Coração nas relações fraternais: uma análise sociológica das 
fratrias contemporâneas” –, financiado pelo PO CH. Um projeto inovador 
em Portugal e que pretende compreender como se configuram as relações 
entre irmãos não só em famílias biológicas, como também em famílias 
recompostas.

A investigadora pretende compreender os momentos de aproximação 
e de afastamento entre irmãos, bem como identificar as pessoas que 
têm influência nessas relações, reconhecendo-se nestas dinâmicas a 
importância das práticas educativas parentais: “Desde logo percebi que 
o papel das mães e dos pais é fundamental na configuração das relações 
fraternais, pois práticas educativas mais igualitárias favorecem relações 
mais democráticas e práticas educativas desiguais geram mais conflitos 
entre irmãos”, explica.

Nascida no seio de uma família alentejana de Portalegre, a filha única 
Andreia Barbas concluiu o ensino secundário e rumou a Lisboa para a 
Faculdade de Ciências Sociais e Humanas onde frequentou o curso de 
Geografia e Planeamento Regional e, semanas depois, Direito na Faculdade 
Clássica de Lisboa. Não concluiu o primeiro ano por sentir que a escolha 
não tinha sido a mais acertada, regressando meses depois a Portalegre. 
Voltou a fazer os exames de acesso ao Ensino Superior e na Universidade 
de Coimbra encontrou a Sociologia em 2009.

Em 2012 concluiu a Licenciatura e em 2014 o Mestrado. Depois de ter 
participado em diversos projetos de investigação, em 2018 a notícia que 
fez concretizar o seu grande sonho: a aprovação da bolsa de Doutoramento 

para a sua investigação: “Os Fundos Europeus possibilitam novas 
oportunidades para quem quer crescer nas suas qualificações, na sua 
vida profissional, e esta bolsa foi o melhor que me aconteceu até hoje. 
Agora é avançar com o projeto e durante o processo integrar associações 
de sociedade civil que se interessem pela temática para uma discussão 
de resultados preliminares, como forma de comunicação de ciência e 
contrariando o fechamento académico que muitas vezes acontece”, afirma. 

E pode a ciência ser vista pela arte de um palco de palavras? Para Andreia 
pode porque quer fazer uma “peça de teatro com excertos das entrevistas 
realizadas para mostrar que as relações entre irmãos são bem mais 
complexas do que aparentam” e que encerram influências no 
bem-estar social das pessoas, confluindo indiretamente 
para ambientes sociais e familiares mais ou menos 
propícios a bons desempenhos escolares.

“Os Fundos Europeus 
possibilitam novas 
oportunidades para 
quem quer crescer nas 
suas qualificações, na sua 
vida profissional, e esta 
bolsa foi o melhor que me 
aconteceu até hoje. 
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NOME_JOANA SANTIAGO 
Início e fim da formação_2018/2022 
Bolseira de Doutoramento_ Instituto de Biomedicina, Universidade de 
Aveiro 
Doutoramento_ Biomedicina 
 
“Identificação de biomarcadores para avaliação da qualidade seminal 
em homens subférteis”. Este é o título da tese de doutoramento da 
Joana Santiago, doutoranda na Universidade de Aveiro com o apoio do 
POCH, no âmbito do Fundo Social Europeu (FSE). Nascida em Águeda, 
rumou a Lisboa após a conclusão do ensino secundário para ingressar na 
licenciatura de Anatomia Patológica, Citológica e Tanatológica, na Escola 
Superior de Tecnologia de Lisboa. Seguiu-se o Mestrado em Biologia 
Molecular e Celular, na Universidade de Aveiro, que a levou a conhecer a 
problemática da infertilidade masculina.

“Durante o mestrado testei pequenas drogas capazes de modular a 
mobilidade dos espermatozoides, podendo ser utilizados futuramente 
como contracetivo masculino. Percebi então que nos países desenvolvidos 
a grande questão é o crescente número de casais inférteis”, afirma 
Joana Santiago. De acordo com a Sociedade Portuguesa de Medicina 
da Reprodução, a prevalência da infertilidade conjugal é de 15-20% na 
população em idade reprodutiva, com taxas similares entre os dois sexos. 
Este fenómeno cruzado com o envelhecimento da população em países 
desenvolvimento torna-se duplamente relevante.

A base deste trabalho fez com que Joana prosseguisse a sua investigação 
no Doutoramento que iniciou em 2018 com o apoio de um bolsa de 
doutoramento atribuída pela Fundação para a Ciência e a Tecnologia (FCT), 
com o apoio do PO CH. “No caso da infertilidade masculina o diagnóstico 
é sobretudo feito através de uma análise básica de sémen, na qual é 
avaliada a concentração, mobilidade e morfologia dos espermatozoides.

Apesar do exame poder esclarecer alguns casos de infertilidade, muitas 
vezes o espermograma é normal, mas a conceção não acontece”, refere.

E quando não há explicação para a infertilidade masculina? A designação 
médica para essa questão é “infertilidade idiopática” e é com base nesse 
registo que a investigadora procura descobrir outros fatores associados, 
como a exposição a poluentes ambientais. Um desses fatores é o bisfenol 
A, um composto químico tóxico presente sobretudo em embalagens de 
plástico: “já se sabe que o plástico presente na maioria das embalagens, 
como garrafas de água e tupperwares, liberta o bisfenol A, que pode passar 
para a comida quando o recipiente é aquecido a altas temperaturas e 
utilizado repetidamente. O que queremos perceber é de que modo é que 
este composto afeta a fertilidade dos homens e que alterações a 
nível molecular resultam desta exposição”, explica.

“Identificação de 
biomarcadores para 
avaliação da qualidade 
seminal em homens 
subférteis” é o título da 
tese de doutoramento da 
Joana, apoiada pelo PO CH 
através de uma bolsa atribuida 
pela FCT.



HISTÓRIAS DE SUCESSO de Formandos e Projetos apoiados pelo PO CH | 2014-2020 35

NOME_DANIELA RODRIGUES 
Início e fim da formação_2013/2018 
Bolseira de Doutoramento_ Centro de Investigação em Antropologia 
e Saúde da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de 
Coimbra 
Doutoramento_ Antropologia Biológica 
 
Crianças, sorrisos, mil e uma brincadeiras. Uma imagem pintada de 
alegria, mas que pode tornar-se menos feliz devido a um problema de 
saúde pública que atinge Portugal: a obesidade infantil. Daniela Rodrigues 
é investigadora do Centro de Investigação em Antropologia e Saúde 
da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de Coimbra e 
o seu doutoramento, com financiamento do PO CH, incidiu sobre essa 
problemática: “pretendia estimar a prevalência de atividade física em 
rapazes e raparigas que vivem em ambientes urbanos e não-urbanos, 
observando como diferentes fatores intrapessoais, sociais e ambientais 
podem influenciar a prática de desporto extracurricular. Quis também 
avaliar a prevalência de excesso de peso e obesidade abdominal e 
identificar possíveis fatores de risco relacionados”, explica.

O “meio urbano” escolhido foi Coimbra e Lousã, a 30 quilómetros, o 
meio não urbano. O estudo incidiu em 793 entrevistas a crianças entre 
os 6 e os 10 anos e em 834 entrevistas a famílias. Recolhidos os dados, 
quais foram os resultados? Terão as instalações desportivas disponíveis 
influência na prática desportiva das crianças? As famílias? O género? 
Fatores económicos? A investigadora afirma que esses são todos fatores 
identificados: “há mais raparigas do que rapazes a reportar que não gostam 
de atividade física.

Constatou-se que famílias ativas têm maior probabilidade de terem filhos 
ativos e ter famílias ativas está associado a uma prática de desporto nas 
crianças ainda mais frequente, juntando um fator muito interessante que 
passa pela associação entre pares do mesmo género: mãe-filha e pai-filho”.

O nível socioeconómico do agregado familiar é um dos fatores que 
influencia a prática desportiva, uma vez que “a falta de tempo e de 
dinheiro são as barreiras mais reportadas”, afirma a investigadora, que 
realça outra interessante conclusão do estudo: “as crianças da Lousã 
praticam menos desporto extracurricular, mas ao mesmo tempo vão a pé 
para a escola”.

“21,9% das crianças tinha peso acima do recomendado, incluindo 6,1% 
que foram classificadas como obesas e a mesma percentagem tinha 
níveis de obesidade abdominal”. Para a investigadora, “estes dados são 
preocupantes, apesar de uma pequena diminuição comparativamente a 
resultados anteriores, embora Portugal continue a ser um dos países da 
Europa com maior prevalência de obesidade”, explica.

“Como reverter a situação?” Daniela Rodrigues não hesita: “temos 
de promover todos os dias a atividade física através de 
intervenções junto da família, dos professores, das escolas 
e de novas políticas públicas”.

O doutoramento da Daniela 
Rodrigues, financiado pelo  
PO CH, recai sobre  um problema 
de saúde pública que atinge 
Portugal: a obesidade infantil.
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NOME_FRANCISCO CALEIRO 
Início e fim da formação_2016/2018 
Entidade Beneficiária_ Instituto Politécnico de Viana do Castelo 
Curso Técnico Superior Profissional_Treino Desportivo

Árvores centenárias, caminhos pedestres, rios de águas límpidas, acordar 
sob num manto de nevoeiro, ir para a escola sob chuva intensa, regressar 
da escola com um calor abrasador, assim cresceu Francisco Caleiro em 
terras do Gerês.  
 
O ensino secundário foi concluído sem dificuldades, mas no 12º ano 
surgiram muitas dúvidas sobre o caminho a seguir no Ensino Superior. 
E nessa altura, apesar dos exames de acesso à Universidade terem sido 
concluídos com maior ou menor dificuldade, a mãe Paula Lima, “um 
apoio fundamental no seu percurso formativo”, propôs-lhe um caminho 
diferente: um curso Técnico Superior Profissional (CTeSP) financiado pelo 
PO CH através do Fundo Social Europeu. Francisco não negou à partida uma 
opção que não conhecia e recolheu o máximo de informação sobre o curso 
de Treino Desportivo, no Instituto Politécnico de Viana do Castelo. Gostou 
e inscreveu-se imediatamente: “Sempre adorei desporto, ter crescido no 
Gerês também teve influência porque andava sempre na rua com os meus 
amigos, a correr, jogar à bola, e quando me apercebi que o curso tinha uma 
componente muito prática capaz de me proporcionar bases para entrar 
no mercado de trabalho ou para prosseguir para a licenciatura, não pensei 
duas vezes”, explica o formando. 

Dois anos se passaram como se de dois dias se tratassem, os “resultados 
foram ótimos, as aprendizagens muito importantes” e Francisco decidiu 
prosseguir estudos e ingressar na licenciatura de Desporto e Lazer também 
no Instituto Politécnico de Viana do Castelo. Mas antes, ainda no CTEsP, foi 
treinador adjunto de uma equipa de Voleibol masculino no Amares Vólei: 
“já antes tinha treinado numa equipa enquanto atleta e durante o curso 
surgiu essa oportunidade. Foi fantástico entender todo o planeamento que 
está inerente à preparação de uma equipa, o porquê de se fazer de uma 
forma e não de outra. Coloquei em prática muitas das aprendizagens e 
conhecimentos que estava a adquirir”, explica. A equipa era boa?       

“Muito boa e aplicada”, diz a sorrir.

Sobre o futuro, Francisco ainda não tomou uma decisão porque as opções 
são muitas e a sua infância deixou marcas muito positivas: “ gosto de 
trabalhar e tenho a opção de fazer carreira em treino desportivo, no 
fitness, ou no desporto natureza, e esta última é a que mais me inspira. No 
Gerês fazíamos muitos trilhos, conhecemos lugares fantásticos e o 
desporto de natureza é algo que gostava muito de explorar 
no início da minha carreira, até porque a natureza se altera 
todos dias, levando a que cada experiência seja única. Se 
correr bem será algo para fazer durante largos anos”, conclui.

“Quando me apercebi que 
o curso, financiado pelo 
PO CH através do Fundo 
Social Europeu, tinha uma 
componente muito prática 
capaz de me proporcionar 
bases para entrar no mercado de 
trabalho ou para prosseguir para a 
licenciatura, não pensei duas vezes”
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NOME_JOSÉ COTTA 
Início e fim da formação_2015/2018 
Instituiçao de Ensino Superior_Instituto Politécnico de Santarém 
Licenciatura_Agronomia

José Cotta assume-se como projetista e designer de jardins, mas também 
como um humilde jardineiro de manutenção. Ao fim de muitos anos a 
trabalhar na área da jardinagem, como empresário por conta própria e 
colaborador em algumas empresas, decidiu frequentar uma licenciatura 
numa área que pudesse ser uma mais-valia para a sua experiência.

Aos 53 anos decidiu partir rumo a Santarém para frequentar uma 
licenciatura em Agronomia. A atribuição de uma Bolsa de Ensino 
Superior foi condição essencial para a sua frequência, permitindo cobrir, 
durante todo o ciclo formativo, os custos com as propinas, alojamento e 
deslocação. Consciente que a manutenção da bolsa estaria dependente 
do sucesso da frequência do ensino superior, esforçou-se e concluiu a 
licenciatura em 3 anos, de 2015 a 2018, com uma das melhores médias  
do curso.

Depois dessa conquista, passou para a batalha seguinte – a entrada na 
Ordem dos Engenheiros Técnicos.

Para isso realizou um estágio profissional no BIPP - Semear na Terra, 
uma exploração de agricultura biológica que funciona nos terrenos do 
Instituto Nacional de Investigação Agrária e Veterinária (INIAV) de forma 
independente. Reuniu assim as condições de acesso à Ordem e alcançou 
mais essa conquista.

O estágio profissional foi um verdadeiro sucesso. Conseguiu aí um contrato 
de trabalho, com a duração de 1 ano, que está neste momento a decorrer. 
José Cotta está feliz enquanto responsável de exploração de agricultura 
biológica, mas já traçou novos desafios. Ele pondera a realização de um 
mestrado e aspira a uma bolsa de investigador, tendo reunido as condições 
de acesso na licenciatura (mínimo 14 valores de média).

O que José Cotta não sabia, mas que ficou a saber, é que o FSE/POCH 
financiou a sua formação no ensino superior e que os fundos Europeus 
suportam percursos formativos que visem o aumento das qualificações da 
população residente em Portugal.

José Cotta é um caso inspirador. É prova viva de que nunca é tarde para 
ingressar no ensino superior e para tirar frutos desses estudos. É prova 
viva de que vale sempre a pena traçar sempre novos objetivos e 
lutar por eles.

José Cotta não 
sabia, mas que 
ficou a saber, é que 
o FSE/POCH financiou 
a sua formação no 
ensino superior e que os 
fundos Europeus suportam 
percursos formativos 
que visem o aumento das 
qualificações da população  
residente em Portugal.”
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NOME_MILENE TOMAZ 
Início e fim da formação_2015/2018 
Instituição de Ensino Superior_ Escola Superior de Educação do 
Instituto Politécnico do Porto (Licenciatura) e Universidade do Minho 
(Mestrado) 
Licenciatura_Educação Musical

Milene Tomaz sempre sonhou ser professora. Inicialmente queria ser 
professora de 1º ciclo, mas aos 9 anos de idade, quando iniciou os seus 
estudos musicais na banda filarmónica da sua terra natal, aprofundou 
o gosto pela música e decidiu ser professora de música. Com o apoio 
da banda e em parceria com a junta de freguesia da sua terra, Milene 
conseguiu iniciar os seus estudos curriculares numa escola de música da 
sua cidade, Lamego, mantendo sempre o desejo de evoluir musicalmente 
e prosseguir todos os seus estudos na área da Música. Assim, frequentou o 
Curso Profissional de Instrumentista de Sopro e Percussão na ESPROARTE.
Paralelamente, Milene mantinha atividade com as Bandas Filarmónicas, 
quer enquanto formadora/orientadora de novos candidatos, quer enquanto 
instrumentista.

A frequência do curso profissional confirmou o seu propósito de vida. No 
fim do curso, Milene começou a trabalhar inspirando outras crianças para o 
mundo da música, no âmbito das AEC´s - Atividades Extra Curriculares.

Em 2012, após a conclusão do curso profissional, deu mais um passo rumo 
ao seu sonho profissional. Iniciou uma licenciatura em Educação Musical, 
na Escola Superior de Educação do Instituto Politécnico do Porto, finda a 
qual realizou um mestrado na área do Ensino da Música, na vertente de 
Instrumento e Música de Conjunto, na Universidade do Minho. O acesso 
a uma bolsa de ação social escolar cofinanciada pelo POCH a partir de 
2014 foi crucial para a conclusão do 1º ciclo e frequência do 2º ciclo do 
ensino superior, permitindo cobrir os custos de deslocação, alimentação e 
propinas.

Ainda durante a frequência da sua profissionalização, Milene começou 
a lecionar na ESPROARTE, Escola de Arte de Mirandela, em regime de 
substituição.

Atualmente Milene mantém-se como instrumentista nas várias bandas 
filarmónicas, leciona Flauta Transversal no Agrupamento de Escolas 
de Mirandela, no âmbito do projeto “Orquestra Energia”, e na Academia 
de Música de Lamego. É professora na Escola Profissional de Arte de 
Mirandela, sendo responsável pelas disciplinas de Projetos Coletivos, 
Formação em Contexto de Trabalho e pela orientação dos 
alunos nos projetos finais da Prova de Aptidão Profissional.

O acesso a uma bolsa 
de ação social escolar 
cofinanciada pelo POCH a 
partir de 2014 foi crucial 
para a conclusão do 1º ciclo e 
frequência do 2º ciclo do ensino 
superior, permitindo cobrir os 
custos de deslocação, alimentação 
e propinas.
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NOME_MARLENE PEREIRA 
Início e fim da formação_2019/2021 
Entidade Formadora_ ISCAPE - Instituto Superior de Contabilidade e 
Administração do Porto 
Curso de Ensino Superior_Mestrado em Finanças empresariais 
 
Nasceu na Suíça mas veio para Portugal com 10 anos, num típico regresso, 
depois de anos de trabalho dos pais como emigrantes. Estiveram à espera 
que a Marlene tivesse a idade “certa” para encetar uma nova etapa da 
sua vida, pronta para continuar o seu percurso escolar noutro país, que 
também era seu.

Em Sever do Vouga, completou o nível básico e terminou o secundário, 
pela via científico-humanísticas, na área de ciências socioeconómicas.
Quando acabou o secundário, Marlene ingressou num curso de gestão na 
Universidade da Beira Interior, no ano letivo 2015/2016, com uma bolsa de 
ação social, concedida pela DGES e financiada pelo PO CH através do Fundo 
Social Europeu. Concluída a licenciatura nos 3 anos previstos esteve um 
an o parada, por não ter conseguido ingressar no mestrado que pretendia. 
Só no ano letivo seguinte, 2019/2020, atingiu o objetivo ao ingressar no 
ISCAPE - Instituto Superior de Contabilidade e Administração do Porto, em 
Finanças Empresariais, ano em que também usufruiu de uma bolsa.

Com a concretização desta nova fase do seu percurso académico, 
surgiram, contudo, também algumas preocupações adicionais. Os encargos 
familiares com a situação da estudante aumentaram e a família viu-se na 
necessidade de recorrer a um mecanismo que lhe permitisse minimizar 
essas dificuldades. Foi a mãe da Marlene quem teve o primeiro contacto 
com o instrumento bancário disponibilizado pelo PO CH/FSE, ao balcão do 
Millennium BCP - Linha de Crédito para Estudantes do Ensino Superior com 
Garantia Mútua - que oferece condições ímpares aos estudantes do ensino 
superior, em qualquer momento do seus percursos neste nível de ensino. 
É um empréstimo que permite concluir a formação e começar a pagar 
quando entrarem no mercado de trabalho. O recurso é viabilizado pelo PO 
CH, através do Fundo Social Europeu e Estado português, e está desenhado 
de forma a que, por meio de uma garantia mútua, o Estado se substitua 

ao fiador do estudante, assegurando o acesso a melhores condições de 
financiamento. Foi uma decisão familiar e o processo decorreu de forma 
muito simples e ágil. Esta medida permitiu que a Marlene ficasse a receber 
cerca de 400 € mensais, durante os 2 anos de frequência do mestrado, o 
que ajudou a família a suportar as despesas.

Hoje, Marlene, que acabou de completar 24 anos, vai terminar o mestrado 
este ano e já está à procura de trabalho. Gostava de enveredar pela área 
da gestão de saúde porque fez um estágio nesse âmbito durante a 
licenciatura e gostou muito do enquadramento. Conta começar 
a regularizar o empréstimo logo que inicie o percurso no 
mercado de trabalho e até já está a fazer poupanças para 
isso, com os rendimentos do trabalho no verão.

Marlene está a usufruir de 
um empréstimo que permite 
aos estudantes concluir a 
formação e começar a pagar 
quando entrarem no mercado 
de trabalho. O recurso 
é viabilizado pelo POCH, 
através do Fundo Social 
Europeu.
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NOME_TÂNIA COVA 
Início e fim da formação_2014/2018 
Entidade em que desenvolve a atividade de investigação_  
Universidade de Coimbra 
Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de Coimbra 
Apoiada pelo PO CH/FCT

Tânia Cova, licenciou-se em Química Industrial e iniciou a sua atividade como 
investigadora em 2012, com uma bolsa de investigação da FCT para bolseiros 
de mestrado, apoiada pelo Fundo Social Europeu (FSE) e desenvolvida no 
Grupo de Macromoléculas, Colóides e Fotoquímica em que combinou a 
modelação e simulação computacional com trabalho experimental. 

Durante o mestrado recebeu formação avançada em áreas como quimiometria, 
química computacional e ciência dos dados, que foram determinantes para 
o seu percurso como investigadora. Proporcionaram-lhe a oportunidade de 
usar e desenvolver ferramentas de análise de dados, ampliando competências 
que aumentaram a sua capacidade de resolução de problemas científicos e 
abrindo caminho para novas formas de pensar.  Estas experiências instigaram o 
desejo de prosseguir com a investigação através do doutoramento em química, 
nomeadamente na especialização em química macromolecular. 

Tânia iniciou o doutoramento, apoiado pelo PO CH,  em 2014, sobre o 
tema “Simulação de sistemas supramoleculares na administração de 
fármacos, baseados em complexos de inclusão”, que concluiu em 2018. 
Durante o doutoramento, e nos últimos anos, tem desenvolvido modelos 
computacionais para compreender os fatores que governam a formação 
de estruturas supramoleculares para administração de fármacos. Durante 
o doutoramento desenvolveu outros interesses desencadeados pela 
abrangência dos modelos computacionais que desenvolveu e que são 
aplicáveis também noutras áreas, tais como na remediação ambiental.

Logo a seguir a ter concluído o doutoramento, Tânia candidatou-se a uma 
posição de investigador júnior no âmbito do  Concurso Estímulo ao Emprego 
Científico promovido pela FCT. Enquanto esperava a resposta ao concurso, 
conseguiu uma bolsa de pós-doutoramento, no âmbito da qual desenvolveu 
um trabalho de aplicação dos modelos computacionais anteriormente 
desenvolvidos a outras áreas, como por exemplo, a ambiental, pela qual nutre 
um grande interesse pessoal. Neste momento, Tânia já possui um contrato 
de investigador júnior que teve  início em julho de 2020, com o apoio da FCT 
e de fundos da União Europeia para a promoção do emprego científico. 

Para o futuro, gostaria de poder apoiar os jovens investigadores na utilização 
de ferramentas computacionais e de ciência de dados na resolução de 
problemas químicos e para extraírem informações relevantes sobre os temas 
em estudo, acelerando as suas descobertas. Considera que as capacidades na 
área computacional e de programação são uma forma de literacia. Para além 
disso, pretende consolidar a sua posição no centro de investigação em que se 
encontra e criar autonomia para construir uma carreira independente.

Tânia conclui com palavras que espelham o que sente sobre os apoios do Fundo 
Social Europeu e do PO CH no período 2014-2018,  “foram fundamentais, 
porque apesar da vontade e motivação, sem eles não teria 
possibilidades económicas para dar prosseguimento à minha 
carreira de investigadora, tanto pelo financiamento em si, 
como pelo acesso aos recursos ou pelas oportunidades de 
exposição do meu trabalho em conferências internacionais.  
Foi, sem dúvida, o motor de tudo”.

“Os apoios do PO CH 
foram fundamentais, 
porque apesar da 
vontade e motivação, 
sem eles não teria 
possibilidades económicas 
para dar prosseguimento 
à minha carreira de 
investigadora. Foram, sem 
dúvida, o motor de tudo”
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NOME_ JORGE ROCHA 
Início e fim da formação_2017/2020 
Entidade Formadora_ Instituto Politécnico de Beja 
Formação: Curso Técnico Superior de Comércio Internacional

Jorge chegou ao ensino superior pela via de dupla certificação, através da 
frequência de um Curso Profissional de Informática e Gestão da Escola 
Profissional de Alvito. Quando acabou o curso profissional resolveu fazer uma 
pausa nos estudos e esteve a trabalhar durante cerca de 1 ano e meio na 
área da informática. O período em que esteve a trabalhar ajudou-o a tomar as 
suas decisões para o futuro porque clarificou a sua preferência pela gestão.  

Quando decidiu prosseguir os estudos para o superior optou por um Curso 
Técnico Superior de Comércio (CTeSP) Internacional que lhe daria mais 
tarde acesso a uma licenciatura em gestão. Apesar das suas preferências 
recaírem sobre a gestão, achou que ter uma visão mais aprofundada na área 
no comércio internacional seria vantajoso para o seu currículo e para a sua 
carreira. Devido ao seu percurso e à experiência que lhe trouxe a frequência 
do curso profissional, acreditou também que a frequência de um CTeSP lhe 
daria uma melhor preparação para quando iniciasse a licenciatura, e não se 
enganou. Depois de ter iniciado o CTeSP, Jorge, que foi sempre trabalhador 
estudante no superior, percebeu que teria abertas novas portas para 
conseguir um melhor emprego. Tal concretizou-se  na área da gestão de 
stocks e investimentos no Grupo Sonae, onde ainda se encontra a trabalhar.

Está agora a frequentar a licenciatura em gestão de empresas, a área da sua 
preferência, no Instituto Politécnico de Setúbal. Para o futuro, Jorge pretende 
tornar-se contabilista certificado e focar-se na área dos investimentos 
imobiliários.

Sobre os apoios do Fundo Social Europeu (FSE), o Jorge, que deles beneficia 
desde o início do seu curso profissional, diz que foram essenciais em todas 
as fases, dando especial ênfase ao seu projeto de fim de curso profissional. 
Para o realizar, Jorge teve apoio na compra de todos os materiais de que 
necessitava. Segundo ele, sem essa ajuda seria quase impossível concretizar 
o seu e muitos dos projetos dos seus colegas de curso. Já no CTeSP, os apoios 
continuaram a materializar-se, sempre que foram necessários, através da 

compra de materiais ou software para os projetos a 
desenvolver no âmbito do curso. Jorge considera estes 
apoios fundamentais para uma execução plena das 
formações que deles beneficiam.

“Os apoios do 
PO CH foram 
essenciais em 
todas as fases, 
dando especial 
ênfase ao seu 
projeto de fim de 
curso profissional, 
em que teve apoio 
na compra de todos os 
materiais que necessitou”
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NOME_ DAVID CARVAS 
Início e fim da formação: 2017 / 2019 
Entidade Formadora: Instituto Politécnico de Castelo Branco / Escola 
Superior de Artes Aplicadas 
Curso: Técnico Superior Profissional de Comunicação Audiovisual

Quando terminou o 9º. ano, com alguma incerteza e a orientação de um 
professor, David optou pela via de dupla certificação para dar seguimento ao 
seu percurso de nível secundário. Ingressou no Curso Profissional de Desenho 
Digital 3D e foi a partir dessa escolha que desenvolveu o seu gosto pelo 
design gráfico, o audiovisual e a comunicação em geral. 

Com o 12º concluído e uma certificação profissional, David decidiu continuar 
a estudar, agora através de um  Curso Técnico Superior Profissional (CTeSP). 
Inscreveu-se no Instituto Politécnico de Castelo Branco no curso de 
Comunicação Audiovisual, também apoiado pelo PO CH, através do Fundo 
Social Europeu (FSE). No secundário interessou-se pela área do audiovisual e 
no CTeSP pretendia continuar a explorar as suas várias vertentes. Na verdade, 
a frequência do curso potenciou o gosto do David tanto no âmbito do design 
gráfico como na multimédia e ainda lhe deu oportunidade de estagiar numa 
empresa onde pôs em prática os conhecimentos de multimédia que vinha 
adquirindo nas áreas de fotografia e vídeo. David faz um balanço muito 
positivo da frequência do CTeSP, que o motivou a prosseguir para uma 
Licenciatura em Design, Comunicação e Audiovisual, dando continuidade às 
abordagens temáticas do CTeSP e que, neste momento, também já concluiu.

David recomenda a frequência de um CTeSP a todos os que gostem da 
formação prática adquirida nos cursos profissionais e que lhe queiram dar 
continuidade. Segundo ele, o percurso é muito lógico e não impede, bem 
pelo contrário, a passagem para uma licenciatura, como aconteceu consigo. 
Os ensinamentos e a experiência adquirida na frequência do curso foram um 
bem precioso para integrar o mercado de trabalho. 

Neste momento, já a trabalhar numa empresa do ramo, consegue conjugar 
os seus gostos diversificados pela comunicação audiovisual.  Integra 
projetos não só no âmbito do design gráfico e design 3D como também da 
multimédia, desenvolvendo trabalhos de fotografia, vídeo e animações.

David refere, ainda, sobre os apoios do PO CH através 
do investimento do FSE, que são fundamentais para 
possibilitar a quem não tem muitos recursos financeiros, 
trabalhar no que gosta e ter um futuro melhor. 

Sobre 
os apoios 
do PO CH 
através do 
investimento 
do FSE, David 
acha que são 
fundamentais 
para possibilitar a 
quem não tem muitos 
recursos financeiros, 
trabalhar no que gosta  
e ter um futuro melhor.
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NOME_ VANESSA ROQUE 
Início e fim da formação: 2017 / 2019  
Entidade Formadora:  Instituto Politécnico de Santarém - Escola 
Superior Agrária de Santarém 
Curso: Curso Técnico Profissional de Análises Laboratoriais

Ao concluir o 12º ano, pela via científico-tecnológica, Vanessa pretendia 
ingressar numa licenciatura em enfermagem, mas a nota do exame de 
Biologia não lhe favoreceu o acesso. Com uma média de 12 valores, 
analisou as suas opções e decidiu inscrever-se num CTeSP - Curso 
Técnico Superior de Análises Clínicas na Escola Superior Agrária de 
Santarém. O exame de acesso, permitiu-lhe ingressar no CTeSP com uma 
média de 16. 

Durante a frequência do curso Vanessa percebeu que a dinâmica do 
Curso Técnico Superior Profissional lhe agradava bastante, com muitas 
horas de formação prática e uma ligação muito próxima às empresas. 
Vanessa gostou não só da forma como a formação estava organizada 
como também da área pela qual tinha optado. 

Concluiu o curso no tempo previsto, com média de 16 e decidiu então 
prosseguir os seus estudos para a licenciatura. Nessa fase, Vanessa já 
tinha posto de lado a opção  pela enfermagem,  tendo em conta que a 
experiência que o TeSP, lhe proporcionou ajudou-a a descobrir uma nova 
área de formação para continuar a explorar - a das análises clínicas na 
área alimentar - integrando, assim, a licenciatura em Tecnologia e Gestão 
Agro-Industrial.

A todos os que concluem o 12º. Ano Vanessa deixa uma nota: um curso 
TeSP é uma excelente forma de prosseguir os estudos! Devido ao seu 
caráter prático, é muito fácil perceber como será o futuro profissional na 
área escolhida, e é também uma forma alternativa de ingresso no ensino 
superior que ajuda a quem não está inicialmente preparado ou motivado 
para tal percurso.

“Um curso 
TeSP é uma 
forma alternativa 
de ingresso no 
ensino superior que 
ajuda a quem não está 
inicialmente preparado ou 
motivado para tal percurso”
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NOME_ JOANA FILIPA JESUS MONTEIRO 
Início e fim da formação: 2017 / 2019 
Entidade Formadora:  IPVC - Instituto Politécnico de Viana do Castelo 
Curso: Curso Técnico Profissional de Termalismo e Bem Estar

Quando Joana completou o 12º ano pela via científica-humanística, não 
tinha a certeza quanto ao  rumo a seguir no ensino superior. Sabia que 
gostaria de enveredar pela área da saúde mas não a que ramo dedicar os 
seus estudos. No meio desta indecisão, teve conhecimento da existência 
do Curso Técnico Superior Profissional de Termalismo e Bem Estar no 
Instituto Politécnico de Viana do Castelo (IPVC). Pensou que seria uma 
boa forma de abordar a área da saúde por duas vias, pela via medicinal, 
mas também pela via do bem-estar. Seria um dois em um, que poderia 
fazer a diferença na escolha da sua carreira. 

O curso foi completamente ao encontro das expectativas da Joana. 
Com toda a componente prática que caracteriza um TeSP, ela teve a 
possibilidade de estagiar nas Termas de São Jorge, onde contactou com 
a área da reabilitação física e no Hotel Yeatman onde experimentou a 
esfera do bem-estar e SPA. No TeSP, estudou matérias como mobilização, 
massagem, hidroterapia, de que gostou muito e cuja frequência a ajudou 
a perceber melhor os seus interesses. O curso encaminhou a vocação 
da Joana que, quando terminou o curso, optou por continuar para uma 
licenciatura em fisioterapia, também no IPCV, encontrando-se neste 
momento a frequentar o 3º ano.

Nas palavras da Joana “o saber não ocupa lugar nem espaço” e o TeSP 
muniu-a de conhecimentos de que hoje usufrui na sua licenciatura e dos 
quais continuará a usufruir ao longo da sua carreira profissional.

Segundo a Joana, a frequência de um TeSP é sempre uma boa opção. 
Pelo seu caráter prático, com um estágio mais prolongado e uma 
formação mais próxima do mercado de trabalho, proporciona uma 
experiência mais parecida com a realidade profissional.

“a frequência de 
um TeSP é sempre 
uma boa opção. Pelo 
seu caráter prático, 
com um estágio mais 
prolongado e uma 
formação mais próxima 
do mercado de trabalho, 
proporciona uma experiência 
mais parecida com a realidade 
profissional.”
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Ex-formandos que são  
Histórias de Sucesso

EIXO 3: 
APRENDIZAGEM AO 
LONGO DA VIDA

       434 000 ADULTOS APOIADOS

 INVESTIMENTO TOTAL ELEGÍVEL 956 M€   
  INVESTIMENTO FSE  820 M€ 

(execução a 31 de março de 2022)
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NOME_JOAQUIM MEIRA 
Início e fim da formação_ 2016 – 2017 
Processo de RVCC_ Ensino Básico 
Início e fim da formação_ 2017 –  2018 
Processo de RVCC_Dupla Certificação de Nível IV 
Entidade Formadora_ Cearte/ Centro Qualifica 
 
Nascido em Vale de Santarém, Ribatejo, Joaquim Meira fez as suas duas 
primeiras peças de roupa aos oito anos e não esconde que desde cedo 
a roupa e o fazer roupa se tornaram uma paixão. Aos 11 anos concluiu 
o 1.º ciclo e iniciou a sua atividade profissional na Alfaiataria da aldeia 
onde nasceu. Dois anos depois foi para Santarém para trabalhar como 
ajudante do alfaiate “mais conceituado” da cidade. Agora em Coimbra onde 
tem o seu Atelier de Costura, e passados 54 anos desde que produziu a 
sua primeira peça de roupa, Joaquim Meira continua a “trabalhar na sua 
paixão”.

Foi essa paixão que em 2016 o fez inscrever-se no Centro Qualifica 
do Cearte onde concluiu o Processo de Reconhecimento, Validação e 
Certificação de Competências (RVCC) de nível Básico e também o RVCC 
profissional de costura (nível 2), com um excelente desempenho.

Reconhecido e com a perceção que mais e melhores qualificações são a 
forma de elevar ainda mais a qualidade do seu trabalho, o passo atual é 
a conclusão do processo de dupla certificação, na vertente escolar e na 
vertente profissional de Alfaiate, para obtenção do nível secundário – Nível 4.

A par da formação que desenvolve, Joaquim Meira foi convidado pela 
Cearte para ele próprio ser formador de Costura – Casacos, um trabalho 
que “é a melhor forma de passar aos mais jovens todos os conhecimentos 
sobre uma arte que não pode morrer”, diz.

Joaquim Meira concluiu 
em 2017, com 65 
anos, o Processo de 
Reconhecimento, 
Validação e Certificação 
de Competências 
(RVCC) de nível Básico 
e também o RVCC 
profissional  
de costura (nível 2), 
com um excelente 
desempenho. 

https://youtu.be/o1GfqLsB8Og
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NOME_ANTÓNIO XAVIER 
Início e fim da formação_2018  
Entidade Formadora_ Centro Qualifica do Agrupamento de Escolas 
Henriques Nogueira 
Ensino Básico_ Reconhecimento, validação e certificação de 
competências 
 
Aos 69 anos António Xavier concluiu o 9.º ano de escolaridade através 
de um processo de Reconhecimento, Validação e Certificação de 
Competências no Centro Qualifica do Agrupamento de Escolas Henriques 
Nogueira, financiado pelo POCH. 

Recuando 59 anos o filme da sua vida, até à 4ª classe, António Xavier era 
uma criança feliz que após às aulas ajudava o pai nas vinhas que a família 
possuía. Ali, nos verdes campos da região de Alenquer, aprendeu a arte 
do cheiro das uvas e uma lição que nunca mais esqueceu: “O meu pai e 
a minha mãe ensinaram-me que só com muito trabalho e honestidade 
podemos construir alguma coisa. Foi o que fiz”, diz com orgulho.

Acabada a 4.ª classe o liceu não foi uma opção e o trabalho nas vinhas 
tornou-se o seu mundo diário.

Aos 18 anos experimentou ser pintor de aviões nas oficinas gerais em 
Alverca, aos 21 anos casou e um ano depois foi trabalhar com o sogro num 
armazém de vinhos, o regresso às origens.

Oito anos como vendedor deram-lhe os contatos e o rendimento suficiente 
para iniciar um projeto há muito pensado: “Sempre quis trabalhar por conta 
própria e como percebia de vinhos e de vendas criei a António J. I Xavier”, 
explica. Na pequena aldeia de Azedia, em Alenquer, o negócio foi “crescendo 
de forma sustentada” até que António Xavier decidiu apostar num produto 
licoroso que tinha um enorme sucesso junto do público nacional e 
estrangeiro: Amêndoa Amarga. Do pensar ao concretizar foi um passo, criou 
a sua marca própria – Minalto -, pagou para produzirem, mais tarde criou 
uma unidade fabril e passou a produzir, deu emprego a 20 pessoas e o 

ensinamento dos pais, os 10 anos, ganhava cada vez mais forma.

Hoje, avançando o filme da sua vida até à atualidade, António Xavier tem 
o 9.º ano de escolaridade e a “António J. I Xavier” passou a “Viniquer” que 
“para além das bebidas tradicionais portuguesas, produz e lança produtos 
diferenciados”, refere o empresário. Ao seu lado tem as filhas e os genros 
que implementaram na empresa novas tendências e inovação, sendo uma 
das filhas a responsável pelo ingresso do empresário no Centro Qualifica do 
Agrupamento de Escolas Henriques Nogueira, em Torres Vedras: “Deu-me 
muita força e como gosto muito de aprender lá fui, consegui acabar o 9.º 
ano, um momento muito especial”, diz, acrescentando que “concluir 
o ensino secundário é o novo objetivo e está traçado”.

“O meu pai e a minha mãe 
ensinaram-me que só com 
muito trabalho e honestidade 
podemos construir alguma 
coisa. Foi o que fiz”



HISTÓRIAS DE SUCESSO de Formandos e Projetos apoiados pelo PO CH | 2014-2020 48

NOME_GONÇALO CARRETO 
Início e fim da formação_2018  
Entidade Formadora_ Centro Qualifica da Escola Profissional e Tecnológica 
Profensino 
Ensino Secundário_ Reconhecimento, validação e certificação de 
competências 
 
Enquanto criança Gonçalo Carreto sonhava vir um dia a exercer a profissão 
de Juiz. Hoje, aos 38 anos, o militar do Grupo de Intervenção de Ordem 
Pública Unidade de Intervenção (GIOP) da Guarda Nacional Republicana 
(GNR) já não pensa na sua carreira de sonho, mas ambiciona e trabalha 
diariamente para ingressar na Universidade e frequentar o curso de Direito.

Gonçalo cedo começou a trilhar um caminho firme para alcançar os seus 
objetivos com “trabalho, honestidade, humildade, ética e dedicação”, algo 
que lhe foi incutido pelos pais. Em Idanha-a-Nova, onde cresceu, teve 
um bom desempenho escolar até ao 9.º ano, sempre bastante ativo em 
atividades inseridas em contexto escolar. Ingressou no 10.º ano, mas uma 
semana depois das aulas iniciarem desistiu, “era preciso ajudar a família 
financeiramente”, explica.

Aos 16 anos começou a trabalhar na construção civil e passados dois anos 
foi contratado para uma empresa que produzia cablagens elétricas para 
automóveis. Fez o serviço militar obrigatório e aos 22 anos alistou-se na 
GNR. Em 2003 entrou para o GIOP e a sua vida transformou-se ao participar 
em várias missões de paz no estrangeiro: “Sempre senti uma vontade muito 
forte em ajudar, em proteger, em dar um contributo para fazer algo de 
bom pelas minorias, zelar pelos direitos humanos, e a participação nestas 
missões de paz foram a melhor forma de o conseguir”, explica Gonçalo.

No Iraque, na Bósnia e em Timor-Leste, o militar conheceu o melhor e o pior 
da natureza humana, mas as recordações positivas sobrepõem-se sempre: 
“Quando parti para a missão no Iraque não escondo que ia com uma ideia 
negativa, mas que rapidamente se transformou para algo bom, porque a 
cultura e as pessoas não são nada do que imaginamos no Ocidente. Aprendi 
nestas missões que a maioria das pessoas são boas, mesmo em locais onde 
muita coisa má acontece”, afirma.

Regressou a Portugal e depois de alguns anos destacado em Lisboa, longe 
da família, instalou-se na zona de Penafiel. Ali, a vontade de voltar a estudar, 
de ter mais qualificações, foi o impulso para ingressar no Centro Qualifica 
da Escola Profissional e Tecnológica Profensino, financiado pelo PO CH com 
o apoio do Fundo Social Europeu, onde concluiu o 12.º ano. Ali, “sempre 
mostrou qualidades e competências sociais e humanas acima da média”, 
diz Bárbara Aibéo, Técnica de Orientação Reconhecimento e Validação de 
Competências do Centro.

Hoje a missão profissional de Gonçalo Carreto é a de 
sempre, ajudar a população, manter a ordem e a paz, mas 
a missão pessoal é a de conseguir prosseguir estudos no 
Ensino Superior.

“O Gonçalo sempre 
mostrou qualidades e 
competências sociais 
e humanas acima da 
média”, diz Bárbara Aibéo, 
Técnica de Orientação 
Reconhecimento 
e Validação de 
Competências do Centro



HISTÓRIAS DE SUCESSO de Formandos e Projetos apoiados pelo PO CH | 2014-2020 49

NOME_ÂNGELA ROSA 
Início e fim da formação_2016-2019 
Entidade Formadora_ Centro de Emprego e Formação Profissional de 
Évora 
Ensino Secundário_ Curso de Aprendizagem de Comando Numérico 
Computadorizado

Uma rapariga entre rapazes que frequentou o Curso de Aprendizagem de 
Comando Numérico Computadorizado (CNC) no IEFP de Évora, apoiado 
pelo Programa Operacional Capital Humano, uma das muitas formações 
ajustadas às necessidades do cluster Aeronáutico na região. Uma rapariga 
que frequentou o ensino cientifico-humanístico até ao 11.º ano e que 
através de amigos descobriu uma via de ensino que lhe proporcionaria 
algo que sempre desejou: “eu queria muito aprender uma profissão, ter 
aulas práticas, e encontrei isso tudo no curso de Aprendizagem de CNC”. 
Feliz com a opção que tomou, Ângela Rosa não esconde que hoje sabe que 
tomou a decisão mais acertada: “Adoro mexer em máquinas, programá-las 
e este vai ser meu futuro”.

Em 2018 participou no Campeonato Worldskills Portugal e um honroso 
sétimo lugar entre centenas de participantes deixou a formanda 
“orgulhosa” e ciente que as aprendizagens que tem vindo a adquirir são 
essenciais para o passo que deseja dar num futuro próximo: “Acabo o 
curso no final de fevereiro de 2019 e depois vou candidatar-me ao Ensino 
Superior para Engenharia Mecânica ou Engenharia Mecatrónica.

Quero aprender mais, quero elevar as minhas qualificações para depois 
entrar no mercado de trabalho com uma forte componente prática 
adquirida no curso de Aprendizagem, mas também com bases ainda mais 
sólidas a nível teórico”, diz entusiasmada.

De Évora para o Mundo é outro dos objetivos da formanda. Ciente que 
em Portugal poderá ter muitas oportunidades de emprego, Ângela não 
esconde que a sua vontade é viajar, conhecer novos países, novas culturas 
e desenvolver a sua atividade profissional no estrangeiro é uma hipótese 
que não descarta: “é bom estar junto da família e dos amigos, mas quero 

 
muito conhecer o Mundo e com os estudos que pretendo concluir com 
sucesso, posso fazê-lo em qualquer lugar”, explica.

Sobre os apoios financeiros que teve ao longo da formação no IEFP de 
Évora, Ângela Rosa tem uma ideia muito clara: “Quando nos explicam 
que há apoios dos Fundos Europeus que nos ajudam em coisas simples 
como subsídio de alimentação, transporte, material de estudo e 
alojamento, percebemos como é importante fazermos parte 
da União Europeia. Se esses apoios não existissem metade 
da minha turma tinha abandonado a formação e é por isso 
devemos aproveitar bem estas oportunidades”, concluiu.

“Quando nos explicam 
que há apoios dos Fundos 
Europeus que nos ajudam 
em coisas simples como 
subsídio de alimentação, 
transporte, material de 
estudo e alojamento, 
percebemos como é 
importante fazermos 
parte da União Europeia.”



HISTÓRIAS DE SUCESSO de Formandos e Projetos apoiados pelo PO CH | 2014-2020 50

NOME_EDUARDA SILVA 
Início e fim da formação_2015-2018  
Entidade Formadora_ CINDOR 
Ensino Secundário_ Curso de Aprendizagem de Técnico de Ourivesaria 
 
Nos anos de adolescência a Eduarda Silva não perdia um episódio de 
uma série sobre penhores que passava na SIC Radical. Fascinava-a “a 
capacidade daquelas pessoas em olhar para uma joia e perceberam se era 
verdadeira ou falsa”, diz a sorrir. Ao mesmo tempo uma célebre música 
cantava-lhe ao ouvido que “os diamantes são os melhores amigos das 
mulheres” e um livro sobre Gemologia - especialidade que estuda as 
pedras preciosas – fez o resto.

“Apaixonei-me por ourivesaria e encontrei no Cindor - Centro de 
Formação Profissional da Indústria de Ourivesaria e Relojoaria - o curso de 
Aprendizagem ideal para conhecer o tema. Foi a melhor decisão que tomei, 
apesar do meu pai no início não ter concordado com a minha decisão. 
Agora está orgulhoso do meu percurso” esclarece a jovem.

O curso de Aprendizagem foi concluído com uma média de 18 valores, e 
houve vários fatores para essa conquista: “Estava a estudar um tema que 
me fascinava, tínhamos muitas horas de aulas práticas, centradas numa 
profissão, com professores muito bons, materiais de qualidade e ainda com 
a ajuda financeira do PO CH que foi muito importante”, afirma a Eduarda.

Quando recebeu o diploma de 12º ano não hesitou no caminho que queria 
seguir e montou o seu atelier onde desenvolve a sua marca, os seus 
projetos, com a esperança de um dia expor as suas coleções “porque o 
objetivo é criar o seu estilo, criar peças personalizadas, criar emoção”. Isso 
e encontrar um nome para a sua marca: “Agora o nome é “Eduarda Silva”, 
mas estou a pensar numa nova designação”, explica. Está assim a ser uma 
jovem empreendedora, criando paulatinamente o seu próprio negócio.

E se as joias são as melhores amigas das mulheres, os animais também o 
são: “adoro fazer peças com animais e temas da natureza. Em filigrana, por 
exemplo, as pessoas estão muito habituadas aos corações, mas eu adoro 

desenhar animais, fazer traços diferentes, inovadores, transformar a sua 
natureza, mas que ao mesmo tempo se perceba de que animal se trata. E 
também gosto muito de fazer outras peças sobre natureza, flores, folhas, o 
que me pedirem e eu consiga dar o meu cunho pessoal”, diz.

Sendo os animais e a natureza inspiradores das criações artísticas de 
Eduarda Silva, há uma decisão que a ex-formanda toma sempre que 
vende uma peça: “procuro ajudar sempre instituições que 
recolhem e protegem animais abandonados e quando vendo 
uma peça doou sempre uma quantia em dinheiro”, conclui.

“Tínhamos muitas 
horas de aulas 
práticas, centradas 
numa profissão, com 
professores muito 
bons, materiais de 
qualidade e ainda com 
a ajuda financeira do 
PO CH que foi muito 
importante”
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NOME_TIAGO GUIMARÃES e JORGE GUIMARÃES 
Início e fim da formação_2018-2021 
Entidade Formadora_ IEFP/Die Apfel 
Ensino Secundário_ Curso de Aprendizagem de Técnico de Informática: 
Instalação e Gestão de Redes 
 
A App (Aplicativo móvel) é do Jorge Guimarães e do Tiago Guimarães. 
Apesar do mesmo apelido, o Jorge e o Tiago não têm qualquer grau 
de parentesco. Têm, no entanto, a mesma paixão pela tecnologia e 
encontraram no curso de Aprendizagem de Técnico de Informática: 
Instalação e Gestão de Redes o local perfeito para dar o “enter” a um 
projeto conjunto de todos os que integram a Die Apfel - Escola de Formação 
Profissional e Consultoria, apoiada pelo PO CH, através do IEFP, no âmbito 
do Fundo Social Europeu: “Na disciplina de Informática eu e o Tiago fomos 
desafiados pela formadora Cíntia Gonçalves a desenvolver uma App com o 
objetivo de facilitar o acesso aos materiais de formação por parte de todos 
formandos, aos horários das aulas e às notas. Há na App uma valência 
também importante para os formadores, que podem distribuir trabalhos, 
receber esses mesmos trabalhos e ter todo o tipo de interaçãocom os 
alunos”, explica Jorge Guimarães.

O formando viveu 11 anos em Nice, França, e cresceu numa realidade 
bem diferente da que encontrou quando regressou a Portugal: “Nunca me 
adaptei a França e regressar foi muito bom. Quando me inscrevi neste curso 
de Aprendizagem fiquei muito surpreendido com os professores, os colegas, 
a escola em si. O relacionamento é espetacular entre todos”, afirma.

Sobre o futuro, o Jorge tem já algumas certezas: “Terminar com sucesso o 
12º ano, finalizar este projeto da App com o Tiago e prosseguir estudos para 
a Universidade. Gostava de me licenciar em Engenharia Informática”, diz.

Tiago é cinco anos mais novo, mas essa diferença não impediu um trabalho 
conjunto de sucesso, até porque encontraram um ponto de equilíbrio 
entre as capacidades de cada um: “Eu gosto mais da parte de frontend, do 
desenho gráfico, de deixar tudo arrumado para que quem utiliza a App o 
consiga fazer de forma intuitiva. O Jorge prefere a parte de back-end, da 
programação, temos o melhor de dois mundos”, explica o formando.

Tal como o colega, Tiago também viveu no estrangeiro, em Miami, EUA, 
durante cinco anos. O regresso “foi ótimo”, diz, e como em qualquer equipa 
unida os desejos para o futuro são em tudo semelhantes: “Quero ingressar 
na Universidade para frequentar o curso de Engenharia Informática. 
Gostava também de dar a conhecer e quem sabe vender a App que  
estamos a construir, até porque já está preparada para o sistema 
Android e em breve para o sistema IOS”, explica.

O melhor do 1º ano do curso? “As amizades, as 
aprendizagens que adquirimos, os professores e o estágio 
que fizemos, dizem sem hesitar.

Têm a mesma paixão pela tecnologia e 
encontraram no curso de Aprendizagem 
de Técnico de Informática, Instalação 
e Gestão de Redes o local perfeito para 
dar o “enter” a um projeto conjunto.
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NOME_ÁLVARO FERREIRA 
Início e fim da formação_2015-2018 
Entidade Formadora_ CINDOR 
Ensino Secundário_ Curso de Educação e Formação de Adultos de 
Cabeleireiro

Com o Boavista Futebol Clube no coração e o número sete nas costas da 
camisola, Álvaro Ferreira nasceu e cresceu no Porto com uma bola nos 
pés e o sonho de se tornar jogador de futebol. O amigo Nuno Jesus tinha 
o mesmo sonho, o mesmo amor pela bola e pelo número sete. Juntos 
não chegaram a profissionais de futebol, mas tornaram-se amigos para a 
vida. Juntos decidiram iniciar um negócio, mas não somaram os números 
favoritos, juntaram-nos e daí nasceu, há quase três anos, a Barbearia 77.

Mas esta história de sucesso teve o seu início anos antes. Álvaro Ferreira 
começou a trabalhar quando completou o 9º ano. Em lojas de roupa, 
restaurantes, Álvaro fez um pouco de tudo. A escola, os estudos e as 
brincadeiras com os colegas ficaram guardadas em recordações, até que 
aos 25 anos, num jantar de família, o agora empresário tomou a decisão 
que mudou a sua vida: queria ser cabeleireiro, tirar um curso e concluir o 
ensino secundário.

Pesquisou as ofertas existentes para a formação de adultos e no Centro 
de Emprego e Formação Profissional do Porto encontrou um curso 
de Educação e Formação de Adultos de Cabeleireiro. Todos os dias da 
semana, das 14h30 às 20h, durante um ano, Álvaro aprendeu tudo sobre 
cabelos, sobre barbas, sobre negócios: “Adorei o curso, tive professores 
excelentes, um deles que me marcou muito, o professor José Silva. Aulas 
quase sempre práticas, onde todos desenvolvíamos capacidades a fazer, 
a experimentar, a trabalhar. Foi o melhor que fiz, voltar a estudar, e o 
apoio de Fundos da União Europeia também ajudou”, explica. Acabado o 
curso trabalhou em duas barbearias do Porto, mas a vontade era ter o seu 
próprio negócio: “Falei com o Nuno, unimos esforços e abrimos a Barbearia 
77 onde desde logo quisemos marcar a diferença quer no espaço físico, 
quer na forma como tratamos os nossos clientes”, diz.

E essa diferença assenta em? “Todo o cenário é inspirado nas décadas 30, 
40 e 50. A música é uma constante, Elvis, Amália, Carlos do Carmo, e a 
música do António Variações também é muito ouvida.

Depois estamos abertos até às 22h, algumas vezes até às 23h e temos 
também pequenas coisas que marcam a diferença, como as toalhas 
quentes e toalhas frias para a barba, cortes típicos da época e a certeza 
que os homens devem ter mais cuidado com a sua aparência. Nós fazemos 
por isso”, afirma.

Nas paredes da Barbearia 77 há muitas fotos, com famosos, com gente 
desconhecida, mas ali sempre conhecida. Álvaro não esconde o 
orgulho do seu trajeto profissional e brinca quando se fala 
do futuro: “se aos 77 aqui estiver a fazer barba e cabelo, 
estarei feliz”.

“Foi o melhor que fiz, 
voltar a estudar, e o 
apoio de Fundos da União 
Europeia também ajudou.”
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NOME_MARIA DE BELÉM CRUZ 
Início e fim da formação_2015-2016 
Entidade Formadora_ Centro Qualifica do Município de Famalicão 
Processo de RVCC_ Ensino Básico

Maria de Belém, 58 anos, de Famalicão, estava desempregada em 2015. 
Até lá fora operária de fábrica em Famalicão e tinha apenas o 6º ano de 
escolaridade, quando um problema de saúde a afastou do trabalho que 
sempre teve.

Foi então que uma amiga, funcionária no Agrupamento de Escolas de 
Camilo Castelo Branco, a aconselhou procurar uma resposta formativa no 
Centro Qualifica a funcionar na Câmara Municipal de Famalicão e procurar 
uma saída para a sua situação de desemprego.

Na altura com 54 anos de idade, Maria de Belém foi encaminhada para um 
processo de Reconhecimento Validação e Certificação de Competências, 
com vista à obtenção do 9º ano de escolaridade.

É contagiante a vivacidade e alegria com que relata que, duas vezes 
por semana durante cerca de 1 ano, ía de novo aprender e que era boa 
aluna a matemática mas que as TIC eram o seu problema, assumindo-se 
como “ignorante nos computadores antes de fazer a formação” e que 
hoje, graças ao que estudou, utiliza o computador quer em casa, quer no 
trabalho depois de obter a Certificação Escolar equivalente ao 3º ciclo do 
ensino básico.

Maria de Belém salienta, ainda, a ajuda de todos os técnicos que a 
acompanharam no Centro Qualifica e afirma ter noção de que frequentou 
esta formação porque não teve qualquer custo.

Estando desempregada não teria sido possível ter custos extra e, por isso, 
reconhece que graças aos fundos europeus nos pode agora fornecer o 
seu endereço e email e solicitar que quando a sua História for publicada, a 
façamos chegar, porque hoje, diz Maria de Belém que já não faz nada sem 
o computador e que até tem o email no telefone.

Conforme gosta de frisar, as competências digitais valeram-lhe 
inclusivamente uma “muito boa classificação” nos exames de admissão 
que teve de realizar no âmbito do concurso à Câmara Municipal de 
Famalicão, para aquele que viria a ser o seu 2ª emprego e que “mudou a 
sua vida, de forma radical e para melhor”. Assim que terminou o processo 
de certificação, Maria de Belém entrou nesse mesmo ano para a Câmara 
Municipal.

Agora trabalha como auxiliar de ação educativa na Escola Básica de 
Fradelos e afirma convictamente de que as suas condições de 
empregabilidade melhoraram muito com a obtenção desta 
qualificação.

“Estando desempregada não 
teria sido possível ter custos 
extra, não fossem os fundos 
europeus não teria frequentado 
esta formação.”
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NOME_PAULA MARCOS 
Início e fim da formação_2017-2019 
Entidade Formadora_ Centro de Emprego e Formação Profissional de 
Évora 
Ensino Secundário_ Curso de Educação de Formação de Adultos - Técnica 
de Cozinha e Pastelaria

A Paula Marcos é um bom exemplo de como as medidas da área da 
educação e formação de adultos, apoiadas pela PO CH, podem mudar, para 
melhor, a vida pessoal e profissional daqueles que as frequentam.

Tal como explicou há quase dois anos nesta História de Sucesso que o 
POCH registou, quando ainda frequentava o EFA de Técnica de Cozinha 
e Pastelaria, no Centro de Emprego e Formação Profissional de Évora, 
para obtenção do 12º ano, a Paula abandonou o sistema educativo sem 
completar o ensino secundário, quando começou a trabalhar na área da 
comunicação. Durante cerca de 30 anos dedicou-se à rádio, ao jornalismo 
e até à assessoria de imprensa.

Por razões familiares mudou a sua vida da Guarda para Évora, e estava 
longe de imaginar que mudaria também o seu rumo profissional. Na 
situação de desempregada, Paula Marcos ainda procurou retomar a 
sua carreira mas foi uma oferta de formação do Instituto de Emprego 
e Formação Profissional de Évora, na área de Cozinha e Pastelaria, que 
lhe chamou a atenção e despertou uma vontade de abraçar um novo 
desafio. A cozinha sempre foi uma paixão mas até àquela data nunca tinha 
surgidouma oportunidade de a transformar numa saída profissional.

Foi então que em 2017 iniciou o curso que terminaria em 2019. Dois dias 
após ter terminado o curso, Paula, com ensino secundário completo e 
uma certificação profissional na área da Cozinha e Pastelaria, começou 
a trabalhar como Cozinheira de 2ª, responsável pela bancada de carnes 
e pela bancada de pastelaria do Hotel de cinco estrelas, em Évora, com 
contrato de trabalho. Afirma com convicção que teve perfeita noção, ao 
longo da sua formação, de que o curso frequentado era apoiado pelo 

POCH/FSE e que os fundos europeus são 
muito importantes para permitir o (re)
ingresso no mercado de trabalho, sobretudo, 
a requalificação profissional de adultos, 
como é o seu caso.

“... tive perfeita noção, 
ao longo da minha 
formação, de que o curso 
frequentado era apoiado 
pelo POCH/FSE e que 
os fundos europeus são 
muito importantes para 
permitir o (re)ingresso 
no mercado de trabalho”

https://youtu.be/fZKEddatj9w
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NOME_LUIS PEDRO REIS 
Início e fim da formação_2018-2020 
Entidade Formadora_ Centro Qualifica do Agrupamento de Escolas 
Henriques Nogueira 
Processo RVCC_ Ensino Secundário

Quando chegou ao secundário, em 2008, o Luís não quis seguir a via 
tradicional e inscreveu-se num curso técnico de Massagem de Reabilitação 
Terapêutica e Desportiva. Quando terminou essa formação foi aconselhado 
pelo Diretor do curso a fazer nova formação em osteopatia, uma vez 
que já tinha conhecimentos de anatomia e fisiologia e teria aqui uma 
possibilidade de carreira. Apenas com o 9º. ano integrou um curso de 
osteopatia com a duração de 4 anos. Hoje, com 32 anos, esta escolha 
tornou- se uma verdadeira vocação. 

Ao acabar a formação, o Luís estava apto a começar a exercer a sua 
profissão de osteopata, o que tem vindo a fazer ao longo dos últimos 8 
anos, ao mesmo tempo que continuou a aperfeiçoar conhecimentos com 
outras formações na área da saúde. No entanto, sempre sentiu que acabar 
o secundário era uma meta a atingir, um caminho interrompido que não 
podia ficar sem desfecho.

Em 2018 ganhou coragem e decidiu que era tempo de voltar a estudar 
e de concluir o 12º ano. Recorreu ao Centro Qualifica do Agrupamento 
de Escolas Henriques Nogueira e inscreveu-se num processo de RVCC 
(reconhecimento, validação e certificação de competências) de nível 
secundário, com equivalência ao 12º. ano. 

No decorrer do processo de certificação o Luís deparou-se com o estado 
de emergência, fruto da pandemia da COVID-19. As aulas à distância não 
afetaram em nada o decorrer do processo de certificação. O facto de não 
ter de sair de casa fê-lo sentir-se mais confortável e à vontade, sobretudo 
na conjuntura que se vivia. Tinha preferido a sessão de júri presencial, 
mas havia que tirar proveito das circunstâncias. O Luís queria ter uma 
sessão de júri diferente, que fosse um marco para si próprio. Na primeira 
parte apresentou a sua história de vida e na segunda brindou o júri com 

a adaptação da música de António Zambujo “O Pica do 7”, mas com letra 
alusiva ao trabalho que desenvolveu no Centro Qualifica, intitulada “Pica 
do Qualifica”. Aguarda agora o certificado de competências para poder 
inscrever-se no Ensino Superior, este ano ainda. Se houver vagas vai 
finalmente fazer a licenciatura em Osteopatia, o que lhe permitirá o acesso 
à Cédula Profissional.

O percurso profissional do Luís não sofreu alterações por ter completado 
o seu processo de reconhecimento de competências, mas os 
seus projetos de futuro sim. Fazer esta licenciatura é um 
passo que quer dar e ja está a pensar fazer um mestrado na 
mesma área, mal haja essa possibilidade.

“... sempre sentiu que 
acabar o secundário  
era uma meta a 
atingir, um caminho 
interrompido que 
não podia ficar sem 
desfecho.”
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NOME_JOAQUIM NEVES 
Início e fim da formação_abril-julho 2018 
Entidade Formadora_ Centro Qualifica do Agrupamento de Escolas n.º 1 
de Gondomar 
Ensino Básico_ Reconhecimento, validação e certificação de 
competências

O Joaquim, que vive em Rio Tinto, foi trabalhador do comércio a retalho, 
na baixa do Porto, por 37 anos. Quando a empresa onde trabalhava fechou 
as portas passou por um período muito difícil tanto a nível financeiro, 
como psicológico. Ele que sempre gostou de atividade, de desempenhar o 
melhor que sabia as suas funções, viu-se de repente em casa, sem nada 
para fazer, durante 3 anos. Viveu momentos muito duros e, com 52 anos 
de idade e a 4ª classe, percebeu que era demasiado novo para ficar sem 
trabalhar mas demasiado velho para arranjar emprego. 
 
Por ter abandonado os estudo para trabalhar na construção civil aos 10 
anos, algo que hoje não seria possível, Joaquim sempre teve consciência 
que mais formação poderia ter-lhe aberto outros caminhos. 

Enquanto esteve desempregado, teve a possibilidade de fazer uma 
formação em jardinagem e pequenas reparações, na Margem, uma 
empresa com protocolo com o Instituto do Emprego e Formação 
Profissional. Foi por essa altura que o Centro Qualifica do Agrupamento 
de Escolas n.º 1 de Gondomar foi à Margem apresentar as suas ofertas 
formativas, entre as quais o processo de RVCC (reconhecimento, validação 
e certificação de competências) de nível básico, apoiado pelo PO CH, 
emque o Joaquim se inscreveu e começou a frequentar. Os apoios 
ajudaram-no a suportar as despesas inerentes à formação e, numa época 
muito complicada, viabilizaram a sua conclusão.

Quando, em julho de 2018, terminou o processo RVCC viu as suas 
competências validadas ao mesmo tempo que lhe era atribuída a 
equivalência ao 9º ano de escolaridade. Ao concluir a formação, foi-lhe 

oferecida uma oportunidade de trabalho na empresa onde tinha decorrido 
o seu processo formativo.

O Joaquim foi convidado a integrar os quadros da empresa e agora presta 
serviços na área de formação, embelezando os espaços verdes da empresa 
e fazendo também algum trabalho de exterior.

Conseguir a equivalência ao 9.º ano e um emprego, significaram o 
acesso a melhores condições económicas e o recuperar do 
bem-estar psicológico.

Os apoios do PO CH 
ajudaram-no a suportar 
as despesas inerentes 
à formação e, numa 
época muito complicada, 
viabilizaram a sua 
conclusão.
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NOME_CARMEN CALHAU 
Início e fim da formação_2014-2015  
Entidade Formadora_ Instituto do Emprego e Formação Profissional  
de Évora 
Curso _Curso EFA profissional _ Técnica de Contabilidade e Fiscalidade

Com 32 anos, Carmen estava desempregada e inscrita no centro de 
emprego. Rapidamente percebeu que para encontrar um novo emprego, 
na área da contabilidade em que tinha exercido funções, estava pouco 
qualificada. Embora tivesse experiência profissional, os requisitos dos 
recrutamentos eram, quase sempre, uma licenciatura. Assim, resolveu 
procurar, junto do Instituto do Emprego e Certificação Profissional de 
Évora, uma formação que lhe desse uma certificação profissional na área 
e que, ao mesmo tempo, lhe permitisse concluir o ensino secundário para 
poder prosseguir os estudos para o ensino superior.  Foi assim que integrou 
a formação EFA - Educação e Formação de Adultos, em contabilidade e 
fiscalidade, cujos conteúdos e qualidade formativa superaram as suas 
expectativas. Carmen salienta que o facto da formação ter sido apoiada 
pelo Fundo Social Europeu (FSE), através do PO CH, foi uma grande ajuda 
numa altura de maiores dificuldades económicas, em que dificilmente 
conseguiria fazer uma formação às suas expensas.

Quando terminou a formação, Carmen teve acesso a uma bolsa de 210 
horas de prática em contexto de trabalho que lhe permitiu utilizar os 
conhecimentos teóricos apreendidos. Seguiu-se um estágio de 9 meses 
numa empresa de produtos biológicos, onde consolidou conhecimentos. 
Nessa altura, decidiu que tinha chegado o momento de continuar os 
estudos e inscreveu-se, em 2016, no Instituto Politécnico de Setúbal na 
licenciatura de Contabilidade e Finanças. Quando iniciou a licenciatura, 
Carmen percebeu que a formação EFA a tinha preparado muito bem para 
algumas unidades curriculares e que as suas bases formativas eram muito 
sólidas. Carmen já tinha em grande conta a qualidade da formação EFA 
que tinha feito mas, a partir daí, ficou com uma ainda melhor opinião 
quanto à excelência da formação que tinha realizado. Para a frequência da 
licenciatura, Carmen usufruiu, mais uma vez, dos apoios  
do PO CH/FSE, através de uma bolsa da DGES - Direção Geral  

do Ensino Superior.

Neste momento, já com 38 anos, Carmem está a trabalhar numa escola 
pública, onde foi admitida em janeiro de 2020, na carreira de assistente 
técnica, mas continua a querer evoluir académica e profissionalmente. Para 
ela, o apoio do Fundo Social Europeu foi o meio que lhe permitiu o salto 
para o sucesso nesses dois âmbitos. 

Carmen candidatou-se ao Prémio Capital Humano, na categoria 
de ex-formandos adultos e viu o seu percurso formativo 
premiado com um primeiro lugar partilhado com outro ex-
formando. É um bom exemplo de como se colhem frutos do 
esforço e da dedicação que colocamos num projeto. 

“a formação 
ter sido 
apoiada pelo 
Fundo Social 
Europeu (FSE), 
através do PO CH, 
foi uma grande ajuda 
numa altura de maiores 
dificuldades económicas, 
em que dificilmente 
conseguiria fazer uma 
formação às suas expensas.”

https://youtu.be/WQ0fBUrL4xk
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NOME_EDITE GODINHO 
Início e fim da formação_2015-2016  
Entidade Formadora_ Centro Qualifica do Agrupamento de Escolas nº 1 
de Gondomar 
Curso _Centro Qualifica/RVCC de nível secundário

Apesar de ter abandonado a escola aos 13 anos,  com o 7º. ano, a Edite 
sempre teve a intenção de concluir a escolaridade obrigatória. Viveu 
em Madrid durante alguns anos, o que não facilitou a concretização do 
seu objetivo. Logo que pôde concluiu o 9º ano e foi fazendo formações 
temáticas.  Quando voltou, e porque a “vida” lho proporcionou, teve 
oportunidade de abrir a sua própria escola de condução e trabalhar numa 
atividade que lhe despertava interesse. Começou por trabalhar na escola 
como administrativa mas não queria ficar por aí. A Edite queria ser instrutora 
de código e condução, para ir ao encontro do seu gosto pela prática da 
condução automóvel. 

Para prosseguir o seu objetivo, ingressou, em 2015, num processo RVCC 
(reconhecimento, validação e certificação de competências), no Centro 
Qualifica do Agrupamento de Escolas nº 1 de Gondomar, para obter a 
equivalência ao 12º. Em 2016 viu o seu percurso de vida certificado com 
aquela equivalência, Ter o 12º ano de escolaridade permitiu-lhe a frequência 
do curso de instrutora, ao qual deu início logo de seguida e que também já 
terminou em janeiro de 2019.

Sobre o processo RVCC a Edite acredita que, para além de lhe ter aberto 
novas  oportunidades de carreira,  foi também muito importante para o seu 
crescimento pessoal. Para o futuro, não descarta a possibilidade de ingressar 
num curso superior uma vez que o gosto por estudar continua presente na 
sua vida. 

A Edite foi uma das vencedoras do Prémio Capital Humano na categoria de 
Formação de Adultos, trabalhadores-estudantes. O seu percurso formativo 
e as consequências que dele tirou para a sua carreira profissional são um 
exemplo de como a formação pode mudar a vida de jovens ou adultos. 

O processo RVCC que a Edite frequentou foi apoiado pelo PO CH, através 
do investimento do Fundo Social Europeu (FSE). Segundo ela, estes 
apoios são um incentivo para os adultos completarem a sua 
formação básica ou secundária.

“Os apoios do 
PO CH / FSE  
são um incentivo 
para os adultos 
completarem a sua 
formação básica ou 
secundária.”

https://youtu.be/nj3uTE7obyw
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NOME_CENTRO QUALIFICA DA AEVA - 
ASSOCIAÇÃO PARA EDUCAÇÃO E VALORIZAÇÃO 
DA REGIÃO DE AVEIRO 
Região: Centro 
Financiamento FSE + Contrapartida Nacional: 1 099 183 M€ 
Financiamento FSE: 934 306  M€

A AEVA - Associação para Educação e Valorização da Região de Aveiro 
concorreu ao Prémio Capital Humano 2020, promovido pelo PO CH, 
com o Centro Qualifica, especializado em reconhecer, certificar e validar 
as competências escolares e/ou profissionais dos adultos da região, 
tendo sido a vencedora na área da “Formação de Adultos - Entidades 
Formadoras”. Jorge Castro, Diretor da AEVA, explica o trabalho da 
Associação no âmbito do Centro Qualifica, que aposta na certificação 
das competências dos adultos ao mesmo tempo que abre caminhos 
no mercado de trabalho, quer para aqueles que se encontravam 
desempregados, quer para os que, agora mais qualificados, podem 
aceder a outros lugares. Este trabalho é conseguido privilegiando as 
relações que estabelece com as empresas da região e outros parceiros 
como  as Instituições Particulares de Solidariedade Social e Centros 
Locais de Desenvolvimento.

 A AEVA está presente nos 11 municípios da região de Aveiro destacando-
se, não só pelo trabalho desenvolvido no Centro Qualifica na área 
formação de adultos mas, também, através da existência da Escola 
Profissional de Aveiro, uma das maiores escolas profissionais da região, 
a formar jovens que, em conjunto com os adultos reconhecidos e 
certificados pelo Centro Qualifica, ajudam a enriquecer a comunidade e o 
tecido empresarial da região com mão-de-obra qualificada.

Segundo Jorge Castro, o prémio agora alcançado é muito importante 
porque significa o reconhecimento da qualidade do trabalho 
desenvolvido pelo Centro Qualifica. Com financiamento do PO CH, 
através do FSE, de cerca de 1 milhão de euros, já certificou diretamente 
mais de 700 adultos e contribuiu, através de informação, orientação e 
encaminhamentos, para a certificação de mais de 4000, o que se

traduziu em mais oportunidades profissionais e melhor futuro para 
essas pessoas. O trabalho do Centro Qualifica tem sido determinante 
para mudar a vida de várias famílias da região. A certificação de 
competências, associada ao curriculum de cada um, ajuda não só a 
conseguir mais oportunidades profissionais mas também aumenta 
a autoestima e a confiança de pessoas que estavam já há muito 
tempo afastadas de processos formativos e, por isso, da evolução 
profissional.

O diretor da AEVA afirma que este prémio é um incentivo para continuar 
o esforço desenvolvido até aqui. Para os próximos 2 anos, o Centro 
Qualifica conta envolver mais de 2000 pessoas em processos de 
reconhecimento de competências, continuando, para isso, a contar 
com o apoio do FSE. Sobre estes apoios, Jorge Castro afirma: 
“Os apoios do FSE, são fundamentais. Nunca seria possível 
fazer o que se faz na educação sem eles. Proporcionam uma 
oportunidade de sermos maiores do que o nosso pequeno país”. 

"Os apoios do FSE, 
são fundamentais. 
Nunca seria possível 
fazer o que se faz na 
educação sem eles. 
Proporcionam uma 
oportunidade de sermos 
maiores do que o nosso 
pequeno país”.

https://youtu.be/gaCXl_3qfus
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NOME_ FERNANDO MANUEL FERREIRA VIEIRA 
Período da ação apoiada: 2019 
Entidade formadora: Centro Qualifica Triformis Técnica 
Ação apoiada: Processo de Reconhecimento, Validação e Certificação 
de Competências (RVCC) de nível secundário

Quando era mais  jovem, Fernando teve que interromper os estudos 
para ingressar no mercado de trabalho. Ao longo da vida foi fazendo 
formações de curta duração mas a conclusão do ensino secundário 
foi sendo adiada, por falta de disponibilidade pessoal ou por razões 
profissionais.  

Há pouco mais de um ano Fernando Vieira terminou um processo RVCC 
de nível secundário, no Centro Qualifica Triformis Técnica. Estava a 
tornar-se imprescindível para o seu crescimento profissional a conclusão 
desse nível de ensino, pois Fernando chefia, em Braga, um gabinete de 
instalação de gás natural, mas até à conclusão do RVCC não possuía 
habilitações suficientes para assumir as responsabilidades que o seu 
cargo exige, sendo necessário, em diversos procedimentos, recorrer a 
terceiros para a sua validação.  

A experiência do RVCC foi para o Fernando um processo bastante 
gratificante. A experiência de concluir o 12º ano através do 
reconhecimento das competências adquiridas com a sua experiência de 
vida foi muito motivadora e algo que o encheu de orgulho. Os formadores 
para isso muito contribuíram com toda a atenção e cuidados que lhe 
dispensaram.

Foi com esta história de sucesso que Fernando conquistou uma menção 
honrosa no Prémio Capital Humano 2020, no âmbito da qualificação de 
adultos ex-formandos trabalhadores-estudantes, certame que premiou a 
boa aplicação do Fundo Social Europeu na formação de jovens e adultos 
no nosso país.

Fernando tem passado a palavra, aconselhado todos os adultos à 
sua volta que não possuem qualificações completas  (de nível básico 
ou secundário) a concluí-las através dos mecanismos associados ao 
processo de RVCC.  Considera que sem  o 12º ano é muito difícil progredir 

profissionalmente, por um lado, mas também tal conquista permite 
maior realização pessoal. 

Neste momento, Fernando pensa em regressar de novo aos 
estudos. Quer continuar a licenciatura em Relações 
Internacionais, curso que já iniciou há algum tempo, tendo 
entrado para o ensino superior através  
do mecanismo de acesso estabelecido para os “maiores de 23”. 

Fernando diz 
que a conclusão 
do seu processo 
de certificação de 
competências, para 
além do benefício 
profissional,  teve 
sobretudo um grande 
impacto no seu bem-estar 
pessoal.
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NOME_ VITOR MANUEL DIAS 
Período da ação apoiada: 2017 
Entidade formadora: Escola Profissional de Ourém 
Ação apoiada: Processo RVCC - Reconhecimento, Validação e 
Certificação de Competências de nível secundário

A realização do processo RVCC - Reconhecimento, Validação e 
Certificação de Competências, há cerca de 4 anos, traduziu-se numa 
mudança de peso na vida profissional de Vitor. Funcionário da Câmara 
Municipal de Ourém, a obtenção da certificação do ensino secundário 
valeu-lhe uma mudança de carreira, de Assistente Operacional para 
Assistente Técnico, com o consequente benefício económico associado. 
Este foi o maior incentivo para a frequência e conclusão do RVCC, 
mas não foi o único. Vitor sente esta conquista como uma realização 
pessoal que chega finalmente aos 53 anos, com o culminar de um 
objetivo que vinha de longe. A frequência do processo RVCC, permitiu a 
Vítor desenvolver um gosto e uma satisfação que foram aumentando 
gradualmente durante o percurso, fruto sobretudo do empenho que via 
nos formadores, pelos quais nutre um sentimento de enorme gratidão.

Vitor já tinha aprendido com o avô paterno que “nunca se sabe tudo, 
independentemente da idade”, por isso, considera que ninguém deve 
abdicar dos seus sonhos. Recomenda vivamente a realização do processo 
RVCC a todos os adultos que não possuam o 9º ou o 12º. ano, porque 

nunca é tarde para aprender 
e “saber que somos capazes 
anima-nos interiormente”, 
conclui.

O seu percurso e os 
benefícios profissionais que 
dele retirou valeram-lhe uma 
menção honrosa no Prémio 
Capital Humano, promovido 
pelo PO CH em 2020, na 
categoria de formação de 
adultos - adultos formandos.

“Vitor 
já tinha 
aprendido 
com o avô 
paterno 
que “nunca 
se sabe tudo, 
independentemente 
da idade”, por isso, 
considera que ninguém deve 
abdicar dos seus sonhos.”
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Projetos que são  
Histórias de Sucesso

EIXO 4: 
QUALIDADE E 
INOVAÇÃO

        

 INVESTIMENTO TOTAL ELEGÍVEL 297 M€   
  INVESTIMENTO FSE  268 M€ 

(execução a 31 de março de 2022)
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NOME_JOÃO CARLOS SOUSA 
Início e fim do apoio_ 2017 -  2018 
Entidade Formadora_ Escola Profissional de Fermil, Celourico de Basto 
Projeto_ Formação contínua de docentes e de outros agentes educativos

João Carlos Sousa é Diretor do Centro de Formação de Basto. Professor 
do 3.º ciclo e do Ensino Secundário durante 25 anos, dirige agora um 
Centro de Formação que promove a formação contínua de professores 
e de outros agentes educativos – pessoal não docente e psicólogos. Um 
trabalho que diz ser a base para um sistema educativo mais forte e capaz 
de dar resposta a situações diversas: “A escola mudou muito nas últimas 
décadas, os alunos são diferentes, os pais são diferentes e as exigências 
também. É necessária uma atualização constante, por parte de todos, para 
acompanharmos esta evolução diária, por forma a não termos escolas do 
século XIX, professores do século XX e alunos do século XXI”, explica.

Hoje, para João Carlos Sousa, o papel dos professores é essencial para a 
promoção do sucesso escolar porque a escola não é só um local onde se 
aprende, mas também onde se educa: “Os professores têm de estar bem 
preparados para ensinar, mas também têm de saber gerir emocionalmente 
situações com que antes não se deparavam, situações onde têm de 
educar. A pressão sobre os professores aumenta ainda mais porque há uma 
forte consciência de que sem qualificações o sucesso profissional e pessoal 
destes miúdos será muito mais diminuto na sociedade atual”, diz.

E estarão os professores cientes dessa necessidade? João Carlos Sousa 
não tem dúvidas, elogiando aqueles que “depois de horas e horas de 
trabalho na escola, alguns deslocados das sua zonas de residência, ainda 
têm força e entusiasmo para estarem em formação”, destacando ainda um 
dado que considera de enorme importância: “apenas 1% do corpo docente 
em Portugal está abaixo dos 30 anos, o que é significativo em termos de 
desgaste”.

O diretor do Centro de Formação de Basto enfatiza a necessidade de se 
fazer também um forte trabalho junto do pessoal não docente que “não 
tem as bases formativas para o desempenho profissional” e que são peças 
chave no dia-a-dia de uma escola: “para mim é foco primordial 
dotar estes profissionais com ferramentas capazes de lidar 
com as novas dinâmicas criadas na escola atual”, afirma.

“É necessária uma 
atualização constante, 
por parte de todos, 
para acompanharmos 
esta evolução diária, 
por forma a não termos 
escolas do século XIX, 
professores do século XX 
e alunos do século XXI”
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NOME_PEDRO APARÍCIO 
Data do Apoio_ 2018 
Entidade_Teatro do Bulhão 
Projeto_ À Barca

O projeto “À Barca” trabalha com os Agrupamentos de Escola de todos os 
concelhos da área metropolitana do Porto desde outubro de 2018. Trata-
se de um projeto de inovação social na área da educação financiado pelo 
PO CH em articulação com a EMPIS, dirigido a 20 mil alunos e cuja missão 
é apoiar o ensino da língua e da cultura portuguesa, procurando aumentar 
o sucesso escolar e a redução dos riscos de abandono escolar precoce dos 
jovens, um dos um dos principais objetivos do PO CH.

Pedro Aparício, diretor do Teatro do Bolhão é responsável pelo projeto 
e não esconde que “as ferramentas que o teatro dispõe naturalmente, 
através de uma comunicação mais fluída, são extraordinárias para 
ajudar os miúdos a lidar com aquilo que lhes aparece como uma grande 
dificuldade, a leitura e a escrita”.

Segundo este responsável, o projeto faz-se desde logo “com os 
professores junto dos alunos, levando espetáculos às escolas, dinamizando 
clubes de poesia, de teatro e com muito trabalho de capacitação de 
professores”, explica. Pedro Aparício destaca ainda um dos aspetos que 
considera muito especial no projeto: “há nove espetáculos feitos a partir 
de obras inseridas no Plano Nacional de Leitura e que são obras que 
transformamos em teatro com muita agilidade e que suscitam depois 
com os alunos todas as conversas sobre o autor, o tema, tudo o que está 
relacionado com a obra”.

E quem é o público-alvo deste projeto? Pedro Aparício refere que os 
espetáculos são “preparados para crianças de quatro, cinco anos até aos 
adolescentes que estão a frequentar o ensino básico”, referindo ainda 
que é muito bem aceite em todas as escolas, sobretudo aquelas que têm 
piores taxas de abandono escolar: “Parece-nos que o “À Barca” ganha ainda 
mais força nos locais que onde existem menos alternativas deste género, 
onde as populações têm menos acesso a teatro, dança e à música e onde 
há mais abandono escolar”, explica.

Sobre os custos associados à concretização do À Barca, o responsável 
do Teatro não esconde que “sem o apoio do PO CH, através da Iniciativa 
Portugal Inovação Social, o projeto não seria viável porque só com esse 
apoio financeiro se consegue garantir a sua materialização”.

E cada espetáculo o sentimento de “coração cheio” é uma realidade não 
palpável, mas visível a cada sorriso dos jovens que encontram 
nas palavras algo amigável: “o contacto com o teatro 
transforma estes miúdos como pessoas atreve-mo a dizer, 
já com resultados visíveis nas aulas de língua portuguesa”, 
conclui.

“Sem o apoio do 
PO CH, através da 
Iniciativa Portugal 
Inovação Social, 
o projeto não seria 
viável porque só com 
esse apoio financeiro se 
consegue garantir a sua 
materialização”

https://youtu.be/V6aY1aCGsL8
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NOME_PAULO PIRES 
Início e fim do apoio_ 2017 - 2018 
Entidade_Agrupamento de Escolas de Gavião 
Projeto_ Missão SOS Floresta (PNPSE - Programa Nacional de Promoção 
do Sucesso Escolar)

Decorria o ano 2017 e o vento soprou forte transportando o fogo até ao 
concelho do Gavião. 35% de área ardida e o verde transformou-se em 
preto, o ar puro deu lugar ao cheiro a queimado. Um cenário desolador 
que ficou à porta da sala de aula do jardim-de-infância da Escola Básica 
do Gavião. Uma educadora, uma pergunta, um grupo de crianças com três, 
quatro e cinco anos, foi o suficiente para o arranque de um projeto que é, 
ao dia de hoje, um sucesso nacional: Missão SOS Floresta.

Para o diretor do Agrupamento de Escolas do Gavião, Paulo Pires, “uma 
calamidade deu lugar a uma ideia que nasceu entre as crianças, a sua 
educadora e que uniu toda a comunidade educativa, à qual se juntaram 
diversas entidades como a Câmara Municipal, Juntas de Freguesia, 
Proteção Civil, Bombeiros e os pais”, explica.

Projeto pensado, projeto executado, e o passo seguinte foi concorrer 
aos prémios da Fundação Ilídio Pinho – Ciência na Escola. E desta vez o 
vento não trouxe fogo, mas sim a atribuição do 1º prémio, na categoria 
de projetos que envolvem crianças da Educação Pré-Escolar. Um “orgulho 
enorme” para uma região que aos poucos volta a respirar melhor: “o 
projeto Missão SOS Floresta conseguiu abranger diversas áreas de 
intervenção. É desde logo um projeto de cidadania integrado no Programa 
Nacional de Promoção do Sucesso Escolar (PNPSE) e que é financiado 
pelo PO CH, porque tem uma componente muito forte de prevenção, de 
informação e de aprendizagem. Ao mesmo tempo conseguimos englobar 
a promoção de outras áreas do saber como a língua portuguesa, a 
matemática e as ciências. E muitos alunos de outros cursos tiveram uma 
participação ativa no concretizar do projeto, em especial os alunos do 
curso Vocacional de Proteção Civil, também este apoiado pelo PO CH”, 
afirma o diretor.

No Natal de 2017 foram plantadas centenas de novas árvores. Uma 
maquete interativa foi construída para explicar os procedimentos a realizar 
quando deflagra um incêndio. Dezenas de ações de sensibilização e 
campanhas de divulgação. Jogos digitais foram concebidos, participação 
em eventos de nível nacional, tudo isto com o contributo de formandos, 
professores e da comunidade do Gavião.

“É muito gratificante para os alunos e professores a visibilidade que 
este projeto teve e continua a ter. Saber que os mais jovens e menos 
jovens estão conscientes da necessidade de proteger a natureza e saber, 
sobretudo, que o Missão SOS Floresta nasceu das cinzas para nos dar 
energia para desenvolvermos outros projetos de impacto na 
sociedade onde estamos inseridos, mas também a nível 
nacional”, conclui Paulo Pires.

“É um projeto de cidadania 
integrado no Programa Nacional 
de Promoção do Sucesso Escolar 
(PNPSE) e que é financiado pelo  
PO CH, porque tem uma componente 
muito forte de prevenção, de 
informação e de aprendizagem”
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NOME_CRISTINA PALMA 
Início e fim do apoio_ 2018-2019 
Entidade_Direção Geral de Educação 
Projeto_ Autonomia e Flexibilidade Curricular

A “Autonomia e Flexibilidade Curricular (AFC)”, projeto apoiado pelo PO 
CH no montante total de 4,7 milhões de euros (M€), dos quais 4 M€ 
financiados pelo Fundo Social Europeu, e que mereceu recentemente um 
estudo por parte da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento 
Económico (OCDE), enquadra-se nas medidas de política educativa, 
permitindo a cada escola adequar o currículo nacional, em função 
das especificidades dos seus contextos, recursos e públicos. Cristina 
Palma,Chefe de Equipa da Direção-Geral da Educação (DGE) que 
acompanha a implementação do projeto, explica em traços gerais os 
objetivos da AFC:

“Promover o sucesso, a inclusão e a qualidade das aprendizagens, 
através da adoção por parte das escolas de soluções adequadas aos 
contextos e às necessidades dos seus alunos, tornando o currículo mais 
significativo para estes, no seio de cada contexto escolar. Pretende-se 
uma Escola que se assuma como espaço de promoção de aprendizagens 
relevantes, onde os alunos possam adquirir as múltiplas literacias que 
necessitam para crescerem como cidadãos autónomos, nesta era de 
constante mudança”, afirma.

Quando foi criada a AFC em regime de experiência pedagógica, 
participaram voluntariamente 223 escolas, envolvendo turmas de anos 
iniciais de ciclo, no ensino básico (1.º, 5.º, 7.º anos de escolaridade), no 
ensino secundário (10.º ano de escolaridade) e do 1.º ano de formação dos 
cursos organizados em ciclo de formação. De acordo com Cristina Palma, “a 
experiência adquirida no projeto-piloto sustentou a generalização da AFC a 
partir do ano letivo de 2018/2019, enquanto instrumento de trabalho, às 

diversas ofertas educativas e formativas dos ensinos básico e secundário, 
no âmbito da escolaridade obrigatória, ministradas em estabelecimentos 
de ensino público, particular e cooperativo, incluindo escolas profissionais, 
públicas e privadas”, com a publicação do Decreto-lei n.º 55/2018, de 6 de 
julho.

Sobre os resultados, Cristina Palma afirma ser cedo para “aferir o impacto 
deste processo na promoção do sucesso escolar”, mas destaca as 
perceções dos elementos das equipas que têm vindo a acompanhar as 
escolas: “Os alunos evidenciam muita satisfação face às metodologias de 
ensino mais desafiantes, às que proporcionam um trabalho colaborativo 
e de interdisciplinaridade, aos espaços de aprendizagem mais flexíveis e 
quando encontram pontos comuns entre as Aprendizagens Essenciais das 
diferentes disciplinas e o mundo que os rodeia. Destacam ainda que 
agora aprendem mais, aprendem melhor e mais motivados”, 
finaliza Cristina Palma.

“Pretende-se uma Escola que se 
assuma como espaço de promoção 
de aprendizagens relevantes, onde os 
alunos possam adquirir as múltiplas 
literacias que necessitam para 
crescerem como cidadãos autónomos, 
nesta era de constante mudança”.
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NOME_PEDRO GUAL 
Início e fim do apoio_ 2018-2019 
Entidade_Agrupamento de Escolas Dr. Serafim Leite, São João da Madeira 
Projeto_ Qualidade e eficiência do sistema de educação e formação para 
promoção do sucesso escolar - Clube Ciência Viva 
 
Em São João da Madeira, no Agrupamento de Escolas Dr. Serafim Leite, 
educação e a ciência dão as mãos rumo ao Universo e mais além. Quem 
o diz é o professor Pedro Gual, coordenador do Clube cujas atividades vão 
desde a organização de sessões de observação astronómica, tanto na 
escola como na comunidade, até ao estudo dos efeitos das radiações sobre 
os organismos vivos, matéria que permite criar sinergias com as disciplinas 
de Química, Física, Informática, Biologia ou Eletrónica e Comando.

Para o professor “por estarem envolvidos/as jovens dos cursos científico-
humanísticos de Ciências e Tecnologias e cursos profissionais de Técnico 
de Eletrónica, Automação e Comando bem como docentes das áreas 
respetivas, permite-se uma troca de saberes e experiências.”

Também o direcionamento para o exterior assume particular relevância 
já que “será organizado um ciclo de palestras sobre o tema e serão 
dinamizadas atividades pela entidade parceira do Clube, o Planetário do 
Porto - Centro Ciência Viva, as quais irão decorrer em espaços cedidos pelo 
município e que contarão com a presença de investigadores do Centro 
de Investigação de Astronomia/Astrofísica da Universidade do Porto”. 
Mas a projeto não fica por aqui. Como a inclusão é uma preocupação no 
agrupamento, uma parceria com a CERCI de S. João da Madeira trará o 
conhecimento sobre a Lua à população com deficiência mental, estando 
previstas observações telescópicas ao satélite.

Atividades com este grau de complexidade implicam uma organização 
elaborada e valorizam uma aprendizagem progressiva em que a 
descoberta marca o ritmo: “obriga jovens a planear de raiz todo o aparato 

experimental, as várias fases da investigação e a respetiva implementação 
ao longo do tempo, atividades que normalmente não têm espaço na 
prática letiva mas que se aproximam daquilo que é feito em laboratórios 
de investigação”. É enriquecedor para quem está em processo de 
aprendizagem e demonstra o valor dos Clubes Ciência Viva, cuja ação 
se vem desenvolvendo há vários anos, mas na qual o papel do POCH 
constituiu uma importante alavanca. Com o apoio do POCH o projeto 
tornou-se mais ambicioso e inovador, com recurso a novas metodologias  
e a meios materiais mais adequados.

Também permite que os clubes possam estender as suas atividades 
além da comunidade escolar levando ao público em geral  
(in)formação.

“Com o apoio do POCH o projeto 
tornou-se mais ambicioso e inovador, 
com recurso a novas metodologias e a 
meios materiais mais adequados.”
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NOME_RUI COSTA 
Início do apoio_2018-2019 
Entidade_Fundação Serralves 
Projeto_ Ações de inovação social para experimentação e testes de novas 
respostas na área educativa - Parcerias para o Impacto

Rui Costa, Diretor de Recursos e Projetos Especiais da Fundação de 
Serralves, fala-nos do projeto em curso “Con(s)CiênciArte”, apoiado pelo 
POCH/FSE, por intermédio da Estrutura de Missão Portugal Inovação Social 
(EMPIS).

Explica que é um projeto de inovação social - no âmbito do Programa 
Parcerias para o Impacto, promovido pela Fundação de Serralves, que visa 
favorecer o sucesso educativo e prevenir o abandono escolar precoce, por 
via de diversificadas metodologias e atividades de educação não formal, 
nas áreas do Ambiente, das Ciências e das Artes. Rui Costa informa que 
foram traçadas duas principais metas para este projeto: abranger 16.560 
alunos e melhorar o desempenho escolar de 4.140 alunos.

Até ao momento o projeto já abrangeu 14.512 alunos dos diferentes ciclos 
de ensino e que a Fundação está a desenvolver um intenso trabalho e 
estudo de medição de impacto do projeto, de modo a aferir o cumprimento 
e alcance dos objetivos propostos.

O Diretor acrescenta que o projeto contempla a realização de um conjunto 
de iniciativas em parceria e estreita ligação com as escolas da Região 
Norte, designadamente: ciclos de intervenção e capacitação destinados 
aos professores; um programa de mentoria de atividades educativas para 
implementar nas escolas; intercâmbio e realização de trabalhos elaborados 
pelos alunos, a exibir, anualmente, em contexto expositivo na Fundação de 
Serralves (projeto anual com escolas).

O projeto tem sido desenvolvido com base numa metodologia assente em 
oficinas e laboratórios vivos, envolvendo professores e alunos, com uma 
orientação diretamente relacionada com a prática construtivista de ensino 
e de vivência em contexto experimental («hands/on, minds/on») e permite 

alavancar a experiência que o Serviço Educativo de Serralves tem 
desenvolvido ao longo dos anos em articulação com a comunidade 
educativa e autarquias, na medida em que o financiamento europeu 
permitiu aprofundar o conhecimento, ampliar objetivos e introduzir novos 
fatores de inovação e de recursos que permitem alargar destinatários e 
alcançar resultados mais vastos.

Por palavras do próprio “O Con(s)CienciArte tem sido objeto de grande 
empenho por parte da equipa de Serralves, de grande adesão dos docentes 
e de contagiante entusiasmo de alunos de diferentes ciclos de ensino 
pré-escolar, básico e secundário. A pandemia da COVID-19 revelou-se 
um obstáculo à concretização de muitas atividades e ao estudo de 
impacto, o qual foi encarado como um desafio no sentido de 
se reinventarem soluções, designadamente, com o recurso 
à via digital”.

“O projeto assenta numa  
metodologia baseada em 
oficinas e laboratórios vivos, 
envolvendo professores e 
alunos, com uma orientação 
diretamente relacionada com a 
prática construtivista de ensino.”
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NOME_ABÍLIO COSTA 
Início e fim do apoio_j 2017 - 2018 
Entidade_Agrupamento de Escolas de Vizela 
Projeto_ Hypatiamat (Direção Geral de Educação através do PNPSE - 
Programa Nacional de Promoção do Sucesso Escolar)

O Hypatiamat é uma ferramenta digital, com muitas aplicações hipermédia 
centradas nos conteúdos de Matemática do 1.º ao 9.º ano, com o objetivo 
final de contribuir para a promoção do sucesso escolar, na disciplina da 
matemática, dos alunos do Ensino Básico.

Abílio Costa, Diretor do Agrupamento de Escolas de Vizela, conta-nos como 
esta ferramenta surgiu no Agrupamento, onde eram sentidas dificuldades 
na disciplina de matemática. Esta foi uma acção associadao Programa 
Nacional de Promoção do Sucesso Escolar (PNPSE) em articulação com 
a Comunidade Intermunicipal do Ave (CIM do AVE) e Câmara Municipal de 
Vizela e implementada no 2º ano do 1º Ciclo do Ensino Básico.

O Diretor refere que o projeto foi muito bem acolhido por toda a 
comunidade educativa e que, após a resolução de alguns problemas 
relacionados com o sinal de Internet e o fornecimento dos tablets, para 
trabalhar no projeto, funcionou em pleno. Ter um tablet por aluno facilitou 
em muito a implementação do Hypatiamat. O hardware em causa foi 
fornecido ao agrupamento pela Câmara Municipal de Vizela. A adesão dos 
alunos e dos docentes foi imediata.

Este projeto veio dar uma ajuda fundamental a superar as dificuldades que 
os alunos encontravam na matemática, por isso foi tão bem recebido. A 
dinâmica criada foi tal que os alunos têm participado em muitos encontros 
com outras escolas e outras regiões, e no campeonato regional e nacional 
de Hypatiamat.

Inicialmente foram envolvidas 6 turmas do 2º ano de escolaridade, mas 
nos anos seguintes o projeto foi expandido a todas as turmas do 1º ciclo 
do ensino básico. Para que tal acontecesse existiu um forte investimento 
na formação dos professores durante dois anos, projeto igualmente 
cofinanciado pelo POCH no âmbito da Tipologia de Operação Formação de 
Docentes e outros agente de educação e formação. 

O Diretor do Agrupamento destaca a mais valia que foi este projeto durante 
o período do confinamento, ajudando no estabelecimento de tarefas e 
dinamizando em grande parte o raciocínio e cálculo mental dos alunos 
destes anos de escolaridade. Nessa altura o Hypatiamat liberou o acesso a 
todos os alunos, mesmo aqueles anos que não estavam dentro do projeto 
e todo o agrupamento se baseou muito na ferramenta para trabalhar 
na área da matemática. “Os resultados obtidos foram significativos, o 
aproveitamento na disciplina de Matemática melhorou bastante”, conclui 
Abílio Costa. O projeto vai continuar no próximo ano letivo de uma forma 
transversal a todo o 1º ciclo com a perspectiva de ser alargado ao 2º ciclo 
do ensino básico. 

Este projeto foi apoiado pelo PO CH, através do FSE , no âmbito 
do PNPSE, plano da responsabilidade da Direção Geral da 
Educação através da Estrutura de Missão do Programa 
Nacional de Promoção do Sucesso Escolar para combater o 
insucesso escolar.

“Os resultados obtidos foram 
significativos, o aproveitamento 
na disciplina de Matemática 
melhorou bastante.” 
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NOME_SAMUEL SANTOS 
Data do apoio_ 2020 
Entidade_Escola de Hotelaria de Fátima 
Projeto_ WoldSkills Portugal - Campeonato das Profissões - a concorrer na 
categoria de Cozinha (Cooking)

Desde muito miúdo que o Samuel queria sempre perceber como é que 
aconteciam as coisas que lhe apareciam no prato, tanto em casa como nos 
restaurantes que frequentava.

Em 2014, quando teve que decidir o seu percurso de nível secundário, não 
hesitou, ingressou no Curso Profissional de Cozinha e Pastelaria da Escola 
de Hotelaria de Fátima, perto da sua casa, em Leiria. Durante os 3 anos 
do curso, apoiado pelo PO CH, passou por vários momentos de formação 
em contexto de trabalho que decorreram em restaurantes em vários 
locais do país. Em alguns desses restaurantes, sempre que possível, o 
Samuel ficou a trabalhar mais algum tempo, para além do regulamentado 
pela formação, na sua ânsia de aprender sempre mais. Em 2017, quando 
terminou o estágio, tinha na mão 3 propostas de trabalho. Aceitou uma 
delas, no Palácio dos Congressos, no Algarve, onde experimentou uma nova 
abordagem à cozinha e à pastelaria.

Embora não tenha querido prosseguir os estudos para o superior, quis 
continuar a aprender. Sempre gostou de inovar e, por isso, paralelamente 
ao seu percurso profissional, foi fazendo diversos workshops na sua área 
de eleição, na busca por novas matérias primas, novos empratamentos, 
novos desafios. Ao mesmo tempo que continuava a aprender, iniciava- se na 
atividade de catering, por conta própria e montava uma cozinha de raiz num 
novo projeto, agora já mais perto de casa.

O Samuel sempre gostou de concursos, tendo participado em vários, durante 
os anos da formação. Sabendo desta aptidão, um dos seus formadores, o Chef 
Yannick Genard, hoje o seu treinador no âmbito do Euroskills, decidiu desafiá-
lo a participar no Campeonato Nacional das Profissões, o Worldskills Portugal.

Foi apurado na fase distrital, na fase regional e depois na nacional, em 
Setúbal, onde conquistou o primeiro lugar, com 21 anos de idade. Irá 
participar na fase europeia, em representação de Portugal e com o apoio do 

PO CH, prevista para acontecer em Graz, na Áustria neste momento ainda 
sem previsão de data, devido à conjuntura criada pela COVID-19.

Os campeonatos das profissões são competições dirigidas a jovens entre os 
17 e os 25 anos, que concluíram ou se encontram a frequentar um percurso 
de qualificação, em modalidades de educação e formação profissional, onde 
é revelado o nível individual de competências, rigor e domínio de técnicas e 
de ferramentas para o exercício de cada profissão a concurso.

A participação de escolas com ensino profissional na edição em curso da 
Worldskills Portugal esta a ser apoiada pelo PO CH no âmbito dos apoios à 
melhoria da qualidade e eficiência do sistema de educação e formação 
para promoção do sucesso escolar, tendo em conta que essa 
participação foi muito circunscrita em anteriores edições 
destes campeonatos, pelos custos que a preparação 
dos alunos para os mesmos e depois a participação nas 
respetivas provas implica para as escolas.

O Samuel vai participar no 
Euroskills, na categoria 
de cozinha (cooking), em 
representação de Portugal, 
com o apoio do POCH através 
do Fundo Social Europeu.
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NOME_ANDREIA REIS 
Em funções desde _ Ano letivo 2017/2018 
Entidade Empregadora _ Agrupamento de Escolas do Crato 
Atividade desenvolvida_Psicóloga Escolar 

Andreia considera que a educação é basilar numa sociedade, por isso, a área 
sempre lhe despertou interesse.  Começou a trabalhar no Agrupamento de 
Escolas do Crato no ano lectivo 2017/2018 como psicóloga escolar, na sequência 
de um convite  à DGEstE para apoiar a rede de Serviços de Psicologia e Orientação.

Segundo Andreia, a escola tem um papel muito importante no reconhecimento 
das necessidades psicológicas dos alunos. Os psicólogos escolares devem dar 
apoio ao nível das aprendizagens e da orientação vocacional mas também 
ao nível social e emocional, áreas fundamentais para o equilíbrio na escola 
e na sociedade. A orientação vocacional é muito importante para que os 
alunos criem o seu próprio projeto de vida, para que pensem a longo prazo, 
sendo imprescindível descobrir os interesses e perspetivar o futuro para lhes 
proporcionar um horizonte. Na escola trabalha-se a forma como os alunos se 
vêem a si próprios e como são vistos pelos outros, no âmbito das capacidades 
e conhecimentos. Procura-se que haja uma reflexão sobre o que fazem bem e 
o que podem potenciar, motivando o interesse em fazerem o que gostam. Esta 
descoberta tem, segundo a Andreia, que acontecer cada vez mais cedo, para 
que os alunos se sintam motivados e interessados no seu trabalho na escola.  
No agrupamento de escolas do Crato a procura pela via profissionalizante 
tem crescido bastante, devido à variedade de saídas que possibilita apos a 
conclusão do 12º. ano: o mercado de trabalho ou o acesso ao ensino superior. 

O investimento precoce na promoção de competências sociais e emocionais, 
em articulação com as famílias, também é imprescindível para que os alunos 
venham a ser melhores pessoas, melhores cidadãos e melhores profissionais. 

Em consequência das circunstâncias que hoje vivemos, as necessidades 
de intervenção aumentaram, bem como o espectro de ação dos psicólogos 
escolares, que foi ampliado a áreas como a promoção da resiliência, gestão de 
stress e/ou ansiedade. A ação acaba por  não estar centrada exclusivamente nos 
alunos mas também nos professores, nos assistentes operacionais e nas famílias. 

As escolas debatem-se com o problema do número de psicólogos, que é ainda 
baixo face às necessidades. Andreia acredita que o investimento do Fundo 
Social Europeu (FSE), através do PO CH, tem sido muito importante porque 
permitiu aumentar os concursos para a colocação de psicólogos escolares.

Andreia reafirma a importância de se continuar a investir na psicologia 
escolar para que a escola se torne num local de integração, capaz de 
disponibilizar um conjunto de ferramentas, não só didáticas 
mas também de carácter cívico e de promoção de 
valores, com capacidade para ajudar todos os alunos 
face aos novos desafios da aprendizagem e de os 
preparar para o melhor futuro.

“Andreia 
acredita que 
o investimento 
do Fundo Social 
Europeu (FSE), 
através do  
PO CH, tem sido muito 
importante porque 
permitiu aumentar 
os concursos para a 
colocação de psicólogos 
escolares.”
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NOME_EQAVET 
Data do apoio_ até 2022 
Nº projetos/escolas aprovados_ 407 
Financiamento Total Elegível Aprovado_ 7.572.542,31 € 
Financiamento Fundo Social Europeu_ 6.436.661,02 €

O Quadro de Referência Europeu de Garantia da Qualidade para o Ensino 
e a Formação Profissionais (EQAVET) foi criado para melhorar a Educação 
e Formação Profissional no espaço europeu. Coloca à disposição das 
autoridades e das entidades formadoras ferramentas para a gestão da 
qualidade e promove a articulação entre os vários stakeholders  (decisores 
políticos, organismos reguladores, operadores de EFP, alunos/formandos, 
profissionais de EFP e de orientação, encarregados de educação, 
empresários e outros parceiros sociais).

É à Agência Nacional para a Qualificação e Ensino Profissional (ANQEP) que 
cabe a missão acompanhar e apoiar a implementação dos sistemas de 
garantia da qualidade dos processos formativos e dos resultados obtidos 
pelos alunos das escolas profissionais, e certificá-los como sistemas EQAVET. 

O EQAVET propõe uma metodologia composta por quatro fases: 
planeamento, execução, avaliação e revisão. Baseia-se em critérios de 
qualidade e em indicadores qualitativos e quantitativos para cada fase do 
ciclo, que permitem avaliar os objetivos, os métodos, os processos e os 
resultados da formação.

Segundo Carlos Bigas, da equipa EQAVET da Escola Profissional de 
Agricultura e Desenvolvimento Rural de Grândola, o alinhamento com o 
quadro EQAVET teve como principais resultados um maior investimento 
de toda a comunidade educativa para que a conclusão da formação com 
sucesso seja realizada no tempo previsto, em 3 anos. Este alinhamento traz 
inúmeros benefícios, ajudando a reduzir o insucesso e o abandono escolar 
precoce, a oferta de formação foi adaptada a todos os públicos de forma 
inclusiva, as expectativas dos formandos ajustaram-se às necessidades do 
mercado de trabalho com a consequente melhoria da empregabilidade dos 
alunos e do grau de satisfação dos empregadores. A escola foi certificada 
com o selo EQAVET em 16 de julho de 2020.

A verificação de conformidade EQAVET é assegurada por peritos externos, 
docentes ou investigadores do ensino superior.  A atribuição, por parte da 
ANQEP, I.P., do selo EQAVET, resulta do reconhecimento de que os sistemas 
de garantia da qualidade implementados pelos operadores de EFP estão 
alinhados com o Quadro EQAVET.

Para a Escola Secundária de São Pedro da Cova, Gondomar, nas palavras da 
sua Diretora, Ana Rangel, “o sistema EQAVET é uma mais valia no sentido 
de ajudar a definir melhor os processos e responsabilidades de cada 
elemento que integra a comunidade educativa, contribuindo 
para a implementação de forma coerente dos processos 
de ensino e de aprendizagem, em particular nos cursos 
profissionais”.  A escola está certificada com o selo EQAVET 
desde 20 de julho de 2020.

“O PO CH, através 
do Fundo Social 
Europeu, apoia as 
entidades formadoras 
no processo de 
certificação EQAVET, no 
âmbito do eixo 4 - Qualidade 
e eficiência do sistema de 
educação e formação para 
promoção do sucesso escolar. ”
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NOME_PLANO DE TRANSIÇÃO DIGITAL DA EDUCAÇÃO 
Data do apoio_ 2020-2023 
Entidade_ Direção Geral de Educação 
Financiamento Total Elegível Aprovado: 115 498 266 € 
Financiamento Fundo Social Europeu: 112 774 251 €

A transformação digital, os novos perfis de empregos e a crescente 
importância das competências digitais determinaram a necessidade do 
investimento numa educação e formação inclusiva, adequada e de qualidade.

O Plano de Transição Digital da Educação, apoiado pelo PO CH através do 
investimento do FSE,  visa requalificar e equipar as escolas públicas do 
ensino básico e secundário com recursos educativos digitais de qualidade 
que permitam o desenvolvimento de estratégias inovadoras e que 
promovam uma melhoria da gestão escolar, do ensino, das aprendizagens 
e dos resultados. Visa também a garantia do desenvolvimento das 
competências necessárias neste novo contexto digital.

Os apoios do FSE para assegurar estas medidas, através do PO CH, ascendem 
aos 115 milhões de euros (M€) e o investimento FSE através dos Programas 
Operacionais Regionais é de 70 M€, num total de 185 M€. O investimento 
do PO CH foi viabilizado pela sua reprogramação, em setembro de 2020, 
que implicou um reforço na dotação global do Programa em mais de 
100 M€ e pela reafectação de verbas entre eixos do PO CH e prioridades 
de investimento, permitindo a transferência de recursos para esta nova 
tipologia de operação.

Do montante total disponibilizado pelo PO CH/FSE, 96 M€ destinaram-se 
à aquisição de 174 mil computadores, com conectividade, para serem 
disponibilizados aos alunos, e 80 mil para os docentes, todos em regime 
de empréstimo. 2,3 M€ foram destinados a ressarcir o investimento dos 
municípios das regiões de Lisboa e Algarve que se adiantaram a esta 
medida para fazerem chegar os equipamentos mais rapidamente às escolas 
que deles necessitavam. Cerca de 18 M€ foram destinados à capacitação 
digital dos docentes e outros agentes de educação para que possa ser 
tirado o melhor partido do investimento tecnológico.  No contexto deste 
projeto, o PO CH financiou também, com 1,2 M€, o reforço das condições de 
coordenação e acompanhamento das escolas na mobilização dos recursos 
digitais e do ensino a distância, através da Direção Geral da Educação. 

Na primeira fase deste investimento os alunos que usufruem do apoio do 
PO CH foram preferencialmente os beneficiários da ação social escolar, que 
frequentam escolas públicas do ensino secundário, das regiões Norte, Centro 
e Alentejo, tal como os que frequentam o ensino básico e secundário das 
escolas públicas de Lisboa e Algarve. Para além dos docentes das 5  regiões 
do continente e dos níveis básico e secundário. 

O investimento na transição digital está incluído na estratégia 
de desenvolvimento do país, em linha com o período de 
programação 2021-2027 da Política de Coesão e contribuirá 
para a criação de uma Europa digital, baseada nos valores do 
respeito mútuo, solidariedade, inclusão e liberdade.

Os apoios do FSE 
para assegurar 
estas medidas, 
através do PO CH, 
ascendem aos 115 
milhões de euros (M€) 
e o investimento FSE 
através dos Programas 
Operacionais Regionais é de 
70 M€, num total de 185 M€.



HISTÓRIAS DE SUCESSO de Formandos e Projetos apoiados pelo PO CH | 2014-2020 74

NOME_MAKE CODE - PROGRAMA O TEU FUTURO 
Data do apoio_ 2018 - 2021 
Financiamento Total Elegível Aprovado: 366.467,15 € 
Financiamento Fundo Social Europeu: 218.047,95 €

O programa Make Code visa o desenvolvimento de competências digitais 
nas escolas da região Norte de Portugal, nos jovens dos 6 aos 15 anos e 
dos seus professores. É uma plataforma gratuita, de software livre, para 
criar experiências envolventes no âmbito da codificação e da ciência 
da computação. Recorre a ferramentas de aprendizagem baseadas em 
jogos de computador,  que fomentam um caminho de progressão para a 
programação no mundo real.

O projeto dá a Professores de todas as disciplinas, as ferramentas 
necessárias para ensinar os seus alunos a programar, utilizando o 
Micro:bit (uma placa de microcontrolador) e o Minecraft Education 
Edition (versão do jogo de blocos com o mesmo nome, específica para 
educação). É  um facilitador da tarefa educativa, ao mesmo tempo que 
envolve os alunos e reforça a motivação.

Os Professores recebem formação nestas tecnologias e ainda apoio na 
sua implementação.

As escolas recebem kits de Micro:bit e licenças Minecraft: Education 
Edition para utilização dos alunos e professores envolvidos no projeto. 
Ao fazer objetos físicos ou virtuais, os alunos criam um contexto para 
aprender os conceitos de codificação. Estas duas ferramentas promovem 
uma experiência imersiva que traduz a codificação numa representação 
visual. Há também a intenção de desenvolver o lado inovador, inventivo e 
empreendedor dos jovens.

Segundo Jorge Gonçalves, professor de espanhol no Agrupamento de 
Escolas Guerra Junqueiro, em Freixo de Espada à Cinta, “este projeto 
revelou-se uma mais-valia, já que permitiu uma abordagem diferente, 
mais motivadora, de diversos conteúdos em diferentes disciplinas, 
desde espanhol à educação visual, passando pela matemática. A forma 
como as atividades foram implementadas possibilitou, quer a revisão e 
aprofundamento de conteúdos já lecionados, quer a introdução de novos 
conteúdos.”

Nas palavras de Carla Mouro, Presidente Executiva da Fundação da 
Juventude, que dinamiza o projeto, “é o exemplo perfeito de como os 
meios digitais fazem parte da solução para os problemas que tivemos 
que enfrentar face à pandemia, e sobretudo no que respeita aos grandes 
desafios da inovação e do conhecimento para as futuras gerações”.

Cofinanciado pelo Programa Operacional Capital Humano (PO CH) através 
do Fundo Social Europeu (FSE), no âmbito da tipologia “Parcerias para 
o Impacto” da EMPIS - Estrutura de Missão Portugal Inovação Social, 
o projeto “Make Code” tem a Microsoft como Investidor Social. 
Até 31 de dezembro de 2020, o financiamento total elegível 
aprovado do PO CH a este projeto ascendeu aos 279 316 €, 
sendo de 237 418 € o valor do investimento do Fundo Social 
Europeu. A Microsoft fez um investimento social de 119 707 €.

Até ao momento já 
participaram no Make 
Code mais de 7.800 
alunos de 49 agrupamentos 
escolares, e cerca de 580 
professores.
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NOME_PICCLE - PLANO DE INTERVENÇÃO 
CIDADÃOS COMPETENTES EM LEITURA E ESCRITA 
Data do apoio_ 2018 - 2021 
Financiamento Total Elegível Aprovado: 449 205,10 € 
Financiamento Fundo Social Europeu: 381 824,34 €

A Plataforma PICCLE - Plano de Intervenção Cidadãos Competentes em 
Leitura e Escrita resulta de uma iniciativa do Plano Nacional de Leitura 
(PNL 2027), no âmbito de um projeto liderado pela DGE e financiado 
pelo Programa Operacional Capital Humano, através do investimento do 
Fundo Social Europeu. Está inserido na tipologia Qualidade e Eficiência do 
Sistema de Educação e Formação para a promoção do sucesso escolar, 
integrada no eixo 4 do POCH.

O PICCLE é uma plataforma de criação, agregação e curadoria de 
conteúdos dirigida a docentes, com o objetivo de desenvolver as 
competências digitais de literacia dos jovens do 3º ciclo do Ensino 
Básico e do Ensino Secundário. Disponibiliza diversos recursos, propostas 
de atividades, modelos teóricos, estudos e projetos de intervenção, 
escolhidos e apresentados por um grupo de especialistas em cinco áreas 
centrais das literacias: leitura, escrita, media, informação e digital.

De acordo com Teresa Calçada, Comissária do PNL 21-27, este projeto 
“permite pôr à disposição dos jovens leitores oportunidades de maior 
aprendizagem e, para aqueles que são professores e formadores, uma 
oportunidade para os tornar mais capazes de ensinar’’.

Os conteúdos disponibilizados e os objetivos a que se propõe a 
plataforma estão alinhados com o “Perfil do Aluno à Saída da Escolaridade 
Obrigatória”, segundo o qual cada aluno deve estar “munido de múltiplas 
literacias que lhe permitam analisar e questionar criticamente a realidade, 
avaliar e selecionar a informação, formular hipóteses e tomar decisões 
fundamentadas no seu dia a dia”.

De acordo com Sara Pereira, especialista PICCLE, “temos que olhar para 
os jovens a partir do que eles são agora, na certeza de que se cuidarmos 
hoje das suas competências, das suas aprendizagens, eles serão cidadãos 

mais informados e mais participativos no futuro.”

O PICCLE chegou ao fim da sua primeira fase de implementação. 
Este não é um ponto de chegada mas o definir de um novo 
ponto de partida com um grande desafio pela frente: o de 
manter a plataforma funcional, atrativa, atualizada e sempre 
a melhorar.

“este projeto 
permite pôr à 
disposição dos jovens 
leitores oportunidades 
de maior aprendizagem 
e, para aqueles que são 
professores e formadores, 
uma oportunidade para os 
tornar mais capazes de ensinar’’



HISTÓRIAS DO 
ENSINO À DISTÂNCIA

2020

Na sequência da pandemia imposta pela COVID-19 e da 
implementação da medida de suspensão da atividade letiva 

presencial decretada a 16 de março, os projetos formativos 
passaram a decorrer online, através das diversas plataformas 

adotadas pelas entidades envolvidas nos mesmos.
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HISTORIAS NA PRIMEIRA PESSOA 
na Educação e Formação Profissional
No dia 17 de março de 2020 todas as escolas passaram a 
trabalhar com os seus alunos na modalidade de ensino à 
distância. Nuns casos as soluções encontradas através das 
plataformas online disponíveis revelam-se suficientes e 
tudo se encaminhou para um desfecho de ano que satisfaz 
a todos. Noutros, de formação mais prática, alunos e 

professores não tiveram a vida tão facilitada. 
Para colmatar o distanciamento físico, lançámos 
a algumas escolas profissionais, apoiadas pelo PO 
CH através do Fundo Social Europeus, o desafio de 
nos fazerem chegar testemunhos virtuais das suas 
experiências nesse atípico período.

Escola Secundária Viriato Escola Profissional Profitecla

EPRAL - Escola Profissional 
da Região Alentejo

https://youtu.be/pmuDpHjrAvw
https://youtu.be/zMD8N7m8KYQ
https://youtu.be/oAfGZftuW6w
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HISTORIAS NA PRIMEIRA PESSOA 
nos Centros Qualifica
Os Centros Qualifica, cofinanciados pelo POCH através do 
Fundo social Europeu (FSE) são centros especializados na 
qualificação dos adultos residentes em Portugal. Aqui, os 
adultos são aconselhados e encaminhados para ofertas 
que permitam reforçar as suas qualificações e validar as 
suas competências escolares ou profissionais, através de 
processos de reconhecimento, validação e certificação dessas 
competências e que permitem a obtenção do ensino básico  
ou secundário e/ou de uma qualificação profissional

Nos Centros Qualifica os adultos passaram a ser 
também acompanhados a distância. Para registar 
essa experiência, o POCH com a colaboração da 
ANQEP - Agência Nacional para a Qualificação e o 
Ensino Profissional, lançou um desafio a 4 destes 
Centros, localizados nas  regiões menos desenvolvidas  
do país, apoiadas pelo POCH - Norte, Centro e Alentejo,   
no sentido de revelarem a forma como decorreram as suas 
experiências durante o período realizado a distância.

Centro Qualifica da Profisousa Centro Qualifica do Agrupamento  
de Escolas Nº 2 de Beja

Centro Qualifica do Agrupamento  
de Escolas Henriques Nogueira

Centro Qualifica do Agrupamento  
de Escolas Abade Baçal

https://youtu.be/U4eoroBTQnY
https://youtu.be/9dOeqs8e8B8
https://youtu.be/-YlXkZOIKNY
https://youtu.be/7i9lgQfonME
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ENTREVISTAS

INTRODUÇÃO
O domínio temático “Capital Humano” é de extrema importância para 
Portugal. O  investimento nesta área pretende corrigir os desequilíbrios 
estruturais que ainda persistem e as desigualdades entre o país e os Estados 
Membros mais desenvolvidos da União Europeia (UE), quer a nível social 
quer a nível económico.  O investimento inteligente no capital humano é 
o motor mais sustentável para o desenvolvimento e para a promoção da 
convergência económica e social.

Em Portugal, o POCH faz a gestão do investimento do Fundo Social Europeu 
para o aumento das qualificações da população residente. Este trabalho não 
prescinde de pessoas e a equipa PO CH tem nomes e rostos, que trabalham 
diariamente com afinco e empenho para esse fim e que gostávamos 
de partilhar com todos os que já tiveram frutos deste trabalho.  Na 
impossibilidade de os conhecermos a todos, foi selecionado um colaborador 
ou colaboradora por equipa, que fala por todos os seus colegas.

Deixamos aqui os seus testemunhos.
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NOME_AMÁLIA DUARTE 
Idade_52 anos 
Técnica Superior na equipa de Gestão de Projetos 1 – Gestora de Projeto 
EQUIPA_GP1 - Gestão de Projeto 1 

A GP1 acompanha os projetos financiados pelo POCH, relativos ao eixo 
2, eixo 3 e eixo 4, desde a análise das candidaturas até aos pedidos 
de pagamento, no âmbito das tipologias de operação que lhe foram 
atribuídas. Paralelamente, a  missão da GP1 passa por tornar a linguagem 
dos fundos acessível aos beneficiários, esclarecendo as dúvidas 
apresentadas e tendo como principal objetivo a contribuição para a 
boa execução dos fundos e para o sucesso dos projetos das entidades 
beneficiárias.

A Amália chegou ao PO CH em abril de 2015 e desde essa altura integra 
a GP1. Desempenha tarefas variadas que passam pela análise de 
admissibilidade da entidade e do mérito das candidaturas, verificação dos 
indicadores de realização e de resultado, análise e certificação de despesa, 
gestão e acompanhamento da execução física e financeira dos projetos, 
apoio e assistência técnica às entidades no âmbito do Balcão 2020 ou 
prestação de esclarecimentos sobre os sistemas de informação dos Fundos 
Estruturais, entre muitas outras.

Amália acredita que “sendo um trabalho com um elevado grau de exigência 
é, também, fonte de uma enorme satisfação. Criar novas e melhores 
oportunidades de futuro aos beneficiários finais e conhecer histórias de 
formandos que, graças ao PO CH, realizaram os seus sonhos, inspira o 
profissionalismo, empenho, dedicação e elevado espírito de equipa que 
existe na GP1”.
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NOME_DIANA CORREIA 
Idade_38 anos 
Técnica Superior na equipa de Gestão de Projetos 2 – Gestora de Projeto 
EQUIPA_ GP2 - Gestão de Projeto 2

A GP2 assegura o sistema de análise integrada e de acompanhamento 
dos projetos no âmbito das tipologias de operações apoiadas pelo PO CH, 
em particular dos Cursos Profissionais e Cursos de Educação e Formação 
de Jovens. Desenvolve uma estratégia de proximidade com as escolas 
beneficiárias, procurando ser um elemento facilitador do seu trabalho, de 
forma a permitir, a estes, um maior foco nos formandos e na promoção do 
seu sucesso e dos seus projetos educativos. 

Diana Correia está na GP2 desde setembro de 2018 e no PO CH desde o seu 
início em 2014. Garante diariamente que os projetos das escolas que lhe 
estão atribuídos são geridos e acompanhados de forma clara e célere, em 
conjunto com os beneficiários. O objetivo é fazer chegar o apoio financeiro 
e social às escolas e aos formandos com a maior brevidade possível. A GP2 
está focada em objetivos claros e desafios exigentes.  Os valores comuns 
e o espírito de equipa que partilham faz a Diana sentir-se “uma peça da 
engrenagem”, tão fundamental como os seus colegas, pois apenas com o 
trabalho conjunto é possível as escolas cumprirem a sua missão.

Diana considera que “quando se trabalha na área da educação e 
nomeadamente na GP2, fica-se indubitavelmente ligado aos jovens e 
aos seus percursos, com um conhecimento muito próximo da realidade 
das escolas e do caminho que procuramos ajudar a construir. O melhor 
sentimento que subsiste é o de saber que fazemos a diferença na vida de 
alguém. E isso sentimos diariamente, que fazemos parte do percurso e do 
futuro de muitos jovens. Com o nosso esforço diário, ajudamos a construir 
histórias de sucesso de formandos apoiados.”
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NOME_CRISTIANA RODRIGUES 
Idade_47 anos 
Técnica Superior na Unidade Operacional da PGF 
EQUIPA: PGF - Planeamento e Gestão Financeira

A PGF garante a elaboração do Plano de Atividades anual e o financiamento 
do Programa, assegurando a cobertura orçamental dos projetos que são 
aprovados e os fluxos de pagamento aos beneficiários. Embora não seja um 
departamento de recursos humanos, assegura também as necessidades 
de todos os trabalhadores do POCH e faz a ponte com a Secretaria Geral da 
Educação e Ciência, entidade que processa os vencimentos e gere todas as 
questões relacionadas.

Cristiana Rodrigues integra a PGF desde que chegou ao POCH em novembro 
de 2020, desempenhando funções muito diversas.  Participa na elaboração 
e acompanhamento do plano de formação do POCH e elabora diversos 
relatórios nos âmbito dos recursos humanos. Na área financeira, faz a 
cabimentação dos valores propostos em candidatura nas várias tipologias 
de operação do POCH, apoia a monitorização da bolsa de recuperação, 
faz a preparação e submissão dos pedidos de certificação de despesa à 
Comissão Europeia, acompanha a execução orçamental da Autoridade de 
Gestão do POCH, apoia a monitorização da informação financeira através da 
atualização dos mapas mensais, entre muitas outras tarefas. Cristiana não 
vê a sua função como individual, antes integrando  “uma ponte que liga 
todos os trabalhadores formando uma equipa coesa que trabalha todos os 
dias para alcançar os objetivos”.

Segundo as palavras de Cristiana “no POCH somos efetivamente uma 
equipa, onde há muita entreajuda e preocupação. Existe uma valorização e 
motivação profissional excecional. Desde o primeiro dia que senti apoio e 
apesar de ter integrado esta equipa num período em que o teletrabalho era 
obrigatório, nunca me senti sozinha ou isolada. Existe uma coordenação na 
equipa que garante que, na falta de um elemento, os outros conseguem 
assegurar o trabalho. Apesar de ser pequena em número de elementos, 
esta é uma equipa gigantesca em termos de funcionamento. Somos 
coesos e com valores excecionais.”
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NOME_SÓNIA DURÃO 
Idade_40 anos 
Técnica Superior na SIG 
EQUIPA_ SIG - Sistemas de Informação e Gestão

A SIG garante o suporte dos sistemas de informação e gestão a todo o 
POCH, para que todas as atividades decorram sem constrangimentos 
e nas melhores condições possíveis. Também assegura suporte no 
âmbito do Balcão 2020, garantindo a análise, o reporte de erros e 
suporte na resolução, dada a sua importância na vida do POCH. Na SIG é 
muito valorizado o conceito da INOVAÇÃO, pelo que estão sempre a ser 
desenvolvidos e implementados projetos inovadores, que ajudem o POCH a 
ser um caso de sucesso.

Sónia integra a SIG desde abril de 2018, altura em que chegou ao PO CH. 
As tarefas que desempenha são muito diversificadas, desde a análise 
de questões relativas a incidentes ou pedidos de serviço no Balcão 
2020, criação de issues para reporte de erros, suporte ao SSN2020, 
implementação e manutenção de Sistemas de Gestão na área da qualidade 
e da conciliação da vida profissional, familiar e pessoal, realização de 
formação nas áreas de ação da SIG e suporte a colaboradores. Além disso, 
ainda dedica 5% do tempo de trabalho à criação e implementação de 
ideias inovadoras.

Segundo Sónia, a SIG é uma equipa muito coesa e uma unidade em que 
todos dão o seu melhor diariamente. “Põe quanto és no mínimo que fazes” 
de Ricardo Reis, é a expressão que melhor traduz a motivação da equipa. “
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NOME_MARTA CANHOTO 
Idade_36 anos 
Técnica Superior da Assessoria Jurídica Compliance e Controlo (AJCC) 
EQUIPA_ AJCC - Assessoria Jurídica Compliance e Controlo

A AJCC - Assessoria Jurídica Compliance e Controlo apoia a Comissão 
Diretiva do PO CH no domínio técnico e jurídico, avalia a qualidade 
da execução do programa, definindo normas e procedimentos de 
acompanhamento e controlo interno que assegurem a qualidade das 
operações (domínio da Compliance e Controlo).

Marta Canhoto desempenha funções na área de Compliance e Controlo, 
nomeadamente funções de gestão da programação, tratamento de 
relatórios de auditoria de diversas entidades certificadoras, e elaboração de 
amostras para ações de controlo, aliando assim a componente Compliance 
e Controlo à componente Jurídica. A junção destas duas áreas técnicas 
influencia de forma positiva o trabalho desenvolvido pela unidade, na 
medida em que permite alargar o conhecimento, nas duas vertentes.

Segundo palavras da Marta, “a principal característica da AJCC assenta 
numa boa comunicação entre todos os elementos da equipa, prevalecendo 
um ambiente de entendimento e empatia, no qual é valorizado o 
esforço de todos e prestado apoio mútuo sempre que necessário.” 
Marta refere ainda que “a AJCC é uma equipa que desenvolve um 
sentido de compromisso partilhado na constatação da boa aplicação 
dos financiamentos aprovados, aliada à transparência no cumprimento 
das regras dos fundos europeus”. A título de exemplo, Marta refere as 
verificações no local, nas quais é gratificante comprovar a legitimidade e 
a legalidade da aplicação dos recursos financeiros postos à disposição às 
entidades beneficiárias.
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NOME_ANNA LISA GARRIDO 
Idade_47 anos 
Técnica Superior na área da comunicação 
EQUIPA_ GEC - Gestão Estratégica e Comunicação

A Unidade de Gestão Estratégia e Comunicação tem por missão apoiar 
a Comissão Diretiva do PO CH na gestão estratégica e comunicação 
do programa, no contexto das prioridades de investimento, objetivos 
específicos e metas de realização e resultado estabelecidas para o mesmo. 
É composta por duas áreas distintas, que não vivem uma sem a outra: a 
estratégia e a comunicação. A estratégia, de forma muito simplificada, 
trata da monitorização dos indicadores de resultado e de realização, da 
elaboração dos avisos de abertura de concursos, acompanha a análise 
das várias avaliações que envolvem as diferentes áreas de intervenção 
do POCH, entre outras. A comunicação recebe da estratégia os dados, 
resultados da execução do Programa e outros elementos, e trata de 
divulgá-los junto do seu público.

A Anna Garrido trabalha na área dos fundos europeus para a educação 
há 19 anos, no POCH desde o início do Programa, e integra a GEC há 7 
anos. É a trabalhadora mais antiga da equipa onde desempenha funções 
relacionadas com a comunicação interna e externa. Tem a seu cargo a 
comunicação entre os trabalhadores e também a comunicação entre o PO 
CH e as suas entidades beneficiárias, faz a gestão da caixa de correio geral 
do PO CH, organiza eventos internos e externos, monitoriza os indicadores 
de contexto e os indicadores de comunicação do Programa e muito mais. 
Nas suas palavras “sem dados não temos o que comunicar e com dados 
e sem comunicação o público fica sem saber onde e como são gastos os 
fundos europeus para a qualificação da população residente no nosso país. 
São, por isso, duas áreas imprescindíveis e indissociáveis.”

Anna afirma que a equipa que integra é coesa e veste a camisola em tudo 
o que faz. Os técnicos procuram no seu dia a dia fazer mais e melhor, com 
a convicção de que o fruto do trabalho conjunto faz diferença na vida das 
pessoas.  
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