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CURSOS	PROFISSIONAIS	

TRIÉNIO	2016/2019	

A Escola Profissional de Agricultura e Desenvolvimento Rural de Marco de Canaveses, apresentou uma 

candidatura no âmbito do POCH para o	Eixo Prioritário 1, Tipologia de Intervenção 71, Tipologia de Operação 
1.6 Cursos Profissionais para o ciclo formativo 2016/2019 com o objetivo principal da promoção do sucesso 
educativo, do combate ao abandono escolar e reforço da qualificação dos jovens para a empregabilidade. 

O presente projeto, regulamentado pela Portaria n.º 74-A/2013 de 15 de fevereiro, alterada pela Portaria n.º 

59-C/2014, de 7 de março e pela Portaria n.º 165-B/2015, de 3 de junho, e ainda, no que respeita à 
constituição e funcionamento de turmas, pelo Despacho Normativo 1-H/2016, de 14 de abril, que altera o 
Despacho Normativo n.º 7-B/2015, sendo um dos percursos de nível secundário de educação e formação de 

carácter dual - formação realizada em contexto escolar e em contexto de trabalho, tendo por isso uma forte 
ligação ao mundo laboral – visa valorizar o desenvolvimento de capacidades para o exercício de uma 
profissão, em articulação com o setor empregador local, privilegiando-se, assim, as ofertas 

educativas/formativas que correspondam às necessidades locais e regionais do mercado de trabalho. 

As ações a financiar permitem promover um ensino metodologicamente direcionado para uma abordagem 
prática assegurando a continuidade dos estudos e proporcionando o desenvolvimento de capacidades de 
âmbito profissional aos alunos. 

Objet ivos Gerais  
Com esta modalidade pretende-se melhorar a relevância dos sistemas de ensino e formação para o mercado 
de trabalho, facilitar a transição da educação para o trabalho e reforçar os sistemas de ensino e formação 
profissionais e respetiva qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, 
adaptação dos currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de aprendizagem baseados no trabalho, 
incluindo sistemas de ensino dual e de formação de aprendizes. 
 
Objet ivo Temático 
Aumentar o número de jovens diplomados em modalidades de ensino e formação profissional, com reforço 
da formação em contexto de trabalho. 
 
Indicadores de Real ização 
Aumentar o n.º de jovens apoiados nos cursos de dupla certificação de nível ISCED 3, conforme programação 
do POCH, aprovada pela Comissão Europeia e pelo Estado Português. 
 
Indicadores de Resultado 
• Diplomados nos cursos de dupla certificação de nível de ISCED 3: 70% 
• Empregabilidade ou prosseguimento de estudos, nos seis meses seguintes à conclusão de um percurso 

completo: 50% ou superior 
Outras Informações Adic ionais  

Pontos de contacto para obter informações adicionais encontram-se disponíveis no portal 
https://www.portugal2020.pt ou através dos nossos contactos. 

Projeto Cofinanciado por: 	


