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apontar as estradas do Futuro

No ano passado não foi possível estarmos juntos e 
comunicarmos. A Covid-19 baralhou o nosso quotidiano 
e nossa vivência em sociedade. Quase que paramos 
e fomos obrigados a nos distanciarmos e a criar 
soluções para novos encontros e novos caminhos.

Por isso e como pessoas responsáveis também o Fórum em 2020 
foi adiado, mas em boa hora agora foi decidido retomar este ano 
o evento, ainda que apenas restrito a uma comunicação via digital 
para divulgar as ofertas formativas das entidades parceiras. 

Não podíamos deixar de apresentar as oportunidades 
profissionais para que os alunos do concelho da Póvoa de Varzim 
possam escolher e apontar as estradas do futuro.

Este Fórum digital também já é um caminho em que se começam 
a desenhar e a descobrir as novas profissões que estão a emergir 
com 4ª revolução industrial, que já está a ser marcada pela 
convergência de tecnologias digitais, físicas e biológicas.

Hoje e mais do que nunca os desafios são permanentes 
e constantes, no entanto, confiamos que todos 
juntos podemos valorizar os futuros profissionais 
em serem melhores no dia de amanhã.

Uma palavra de agradecimento a todos os parceiros 
que pelo seu envolvimento e dedicação transformaram 
esta iniciativa num momento crucial de divulgação de 
informação aos alunos. Sem alunos, a iniciativa não faria 
naturalmente sentido, mas, sem vós ela não seria possível!

Obrigado a todos pela vossa participação.

Cá estamos nós

Cá estamos nós, todos nós, representantes da nossa comunidade 
educativa e todos os parceiros reunidos para, na medida do possível 
e talvez do impossível, levarmos a bom porto a nossa lancha poveira.

Desta vez, vamos navegar em águas digitais, estaremos afastados, 
mas o nosso esforço fará com que estejamos muito perto da 
meta que queremos alcançar, todos os anos no sentido de 
informar e ajudar pais e alunos na escolha do caminho futuro.

Ao longo dos anos, vivemos dias de animação coletiva, 
apresentámos muito do que de bom se faz nas nossas 
escolas com portas abertas a pais e alunos.

Nunca me canso de agradecer o esforço e dedicação de todos para 
que este Fórum fosse e continue a ser um momento único na região.

Aqui, assistimos a testemunhos de antigos alunos, incentivando ao 
estudo e ao trabalho como a melhor forma de cumprirmos os nossos 
sonhos. E que exemplos foram esses jovens que por lá passaram!

Aqui, convivemos com figuras ilustres do desporto e da cultura e 
aprendemos que quando temos vontade, o impossível não existe.

Uma vez mais, o meu mais profundo agradecimento a todos que 
contribuem para o sucesso educativo e pessoal dos nossos filhos 
e que nos enriquecem e complementam com as suas diferenças.

Bem hajam!

LuíS diamanTino [vereador da educação]
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Póvoa de Varzim

Agrupamento de 
Escolas Campo 
Aberto

Praça Margarida, Beiriz
4490-303 Póvoa de varziM
T 252 690 490
F 202 690 499
e agrupamentocampoaberto.
beiriz@gmail.com
W https://campoaberto.wordpress.com/

Cursos
Educação Pré-Escolar
1º, 2º e 3º  Ciclo do Ensino Básico
Curso Profissional de Técnico 
de Cozinha/Pastelaria
Curso Profissional de Técnico 
de Restaurante/Bar
daTaS a definir

O Agrupamento de Escolas Campo 
Aberto disponibiliza um leque 
variado de oferta educativa e 
formativa que vai desde a educação 
pré-escolar ao ensino secundário 
profissional. Tal como tem vindo 
a ser prática, o Agrupamento 
preocupa-se em adequar a oferta 
educativa/formativa às necessidades 
e potencialidades dos alunos, 
desdobrando-se em desenhos 
de percursos curriculares e em 
atividades de enriquecimento, 
para que todos tenham acesso 
a experiências educativas e 
formativas estimulantes.

Agrupamento de Escolas Campo Aberto
Agrupamento de Escolas Cego do Maio
Agrupamento de Escolas de Aver-O-Mar
Agrupamento de Escolas de Rates
Associação Pró-Música | Escola de 
Música da Póvoa de Varzim
Associação Empresarial da Póvoa de Varzim
Casa-Escola Agrícola Campo Verde
Colégio de Amorim
Escola Secundária Rocha Peixoto
Escola Secundária Eça de Queirós
Iconefile | Formação Consultoria lda
Instituto do Emprego e Formação Profissional 
| IP Serviço de Emprego Póvoa de Varzim/
Vila do Conde | Centro Qualifica
Lancaster College | Escola de Linguas
Mapadi
Proandi | Consultores Associados
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APOSTA
NO TEU FUTURO
Faz o 12 º Ano em 2 anos e 4 meses
Acesso especial de ingresso ao 
Ensino Superior (nova lei)

Condições requeridas
para os participantes:

Idade inferior a 25 anos
1º Emprego /Desempregado à procura de emprego
Escolaridade mínima 9º ano

Apoios que beneficiam 
os participantes:

Bolsa de profissionalização
Subsídio de material escolar
Subsídio de refeição
Subsídio de transporte
Seguro de acidentes pessoais
Material de apoio

Nota: A escola proporciona alojamento a quem necessitar

Perfil de Saída
Certificado de formação profissional de nível 4
Equivalência escolar ao 12º ano

Casa-Escola Agrícola Campo Verde          252 951 223          geral@ceacv.pt
Rua da Escola Agrícola . S. Pedro de Rates . 4750-524 Póvoa de Varzim

TÉCNICO/A DE
PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA

TÉCNICO/A DE
MECATRÓNICA AUTOMÓVEL

Agrupamento 
de Escolas Cego 
do Maio
rua BelarMino Pereira
4490-609 Póvoa de varziM
T 252 290 960
e secexpediente@cegodomaio.org
W www.cegodomaio.org

O Agrupamento de Escolas Cego 
do Maio tem uma oferta educativa 
que abrange do ji ao 3º ciclo – eb 
2/3 Cego do Maio; eb1/ji Século; 
eb1/ji Giesteira; eb1/ji Pedreira/
Argivai; ji Pedreira 1 – Argivai.

Agrupamento 
de Escolas de 
Aver-O-Mar

rua José Moreira aMoriM 
956, aver-o-Mar
4490-099 Póvoa de varziM
T 252 690 590 | 
933 192 219 | 939 107 538 
W www.ebeaveromar.com

Agrupamento de 
Escolas de Rates

rua anTónio JoaquiM 
guiMarães, 559
4570-415 Póvoa de varziM
T 252 951 179
F 252 951 838
e secretaria@aerates.pt 
W www.aerates.pt

oFerta Formativa
Pré-Escolar
1.º, 2.º e 3.º ciclo

Área abrangente
Laúndos com Pré-escolar e 1.º ciclo
Rates com Pré-Escolar, 
1.º, 2.º e 3.º ciclo
Balasar com Pré-Escolar e 1.º ciclo
Recebe ainda alunos do 2.º e 3.º 
Ciclo de Macieira de Rates [barceLoS]

Associação Pró-
-Música | Escola 
de Música da 
Póvoa de Varzim

rua d. Maria i, 56
4490-538 Póvoa de varziM
T 252 614 145
F 252 612 548
e auditorio@cm-pvarzim.pt 
W www.empv.pt

Na Escola de Música da Póvoa 
de Varzim são lecionados 
os seguintes cursos:
Curso Básico de Música [1º/2º/3º cicLo]

Curso Secundário de Música e Canto 

Nos seguintes instrumentos:
Piano | Cravo | Canto | Clarinete | 
Flauta Transversal | Oboé | 
Saxofone | Trombone | Trompa | 
Trompete | Viola D’Arco | 
Violino | Violoncelo | Guitarra

Casa–Escola 
Agrícola Campo 
Verde

rua da escola agrícola
4750-524 Póvoa de varziM
T 252 951 223
e geral@ceacv.pt
W www.ceacv.pt

Associação 
Empresarial da 
Póvoa de Varzim

Praça do alMada, 26/27
4490-438 Póvoa de varziM
T 252 624 661
e geral@aepvz.pt
W www.aepvz.pt

Para maiS informação, conSuLTar: 

www.facebook.com/aePvz

Cursos
Pré-escolar
1º ciclo – de 1º ao 4º ano;
2º ciclo – 5º e 6º ano;
3º ciclo – de 7º a 9º ano.
SeT 2021 › juL 2022

observações
o agruPamenTo de eScoLaS de aver-o-mar 
diSPonibiLiza oferTa formaTiva do enSino 
reguLar deSde o Pré eScoLar aTé ao 3º cicLo.

https://maissemanario.pt/promo/EscolaCursos.pdf
http://www.cegodomaio.org/
http://www.cegodomaio.org/
http://www.cegodomaio.org/
http://www.cegodomaio.org/
http://www.cegodomaio.org/
https://ebaveromar.com/en/
https://ebaveromar.com/en/
https://ebaveromar.com/en/
https://ebaveromar.com/en/
https://ebaveromar.com/en/
http://portal.aerates.pt/
http://portal.aerates.pt/
http://portal.aerates.pt/
http://portal.aerates.pt/
https://www.empv.pt/
https://www.empv.pt/
https://www.empv.pt/
https://www.empv.pt/
https://www.empv.pt/
https://www.empv.pt/
https://maissemanario.pt/promo/EscolaCursos.pdf
https://maissemanario.pt/promo/EscolaCursos.pdf
https://maissemanario.pt/promo/EscolaCursos.pdf
https://www.ceacv.pt/
https://www.aepvz.pt/
https://www.aepvz.pt/
https://www.aepvz.pt/
https://www.aepvz.pt/
https://www.facebook.com/aepvz
https://www.facebook.com/aepvz
https://maissemanario.pt/promo/EscolaCursos.pdf
https://www.aepvz.pt/
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Colégio de Amorim

rua dr.º Manuel giesTeira, 137
4495-603 Póvoa de varziM
T 916 136 538 | 252 692 070
e geral@colegiodeamorim.com 
W www.colegiodeamorim.com

Cursos ensino bÁsiCo
2.º Ciclo
3.º Ciclo

Curso CientÍFiCo–humanÍstiCo
Ciências e Tecnologias 
Ciências Socioeconómicas [*] 

Línguas e Humanidades [*] 

SeT 2021 › jun 2024

[*] SujeiTo a um número 
mínimo de inScriçõeS.

http://www.colegiodeamorim.com/
http://www.colegiodeamorim.com/
http://www.colegiodeamorim.com/
http://www.colegiodeamorim.com/
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Escola Secundária 
Rocha Peixoto

Praça luís de caMões
4490-441 Póvoa de varziM
T 252 600 550
F 252 600 562
e direcao@esrpeixoto.edu.pt
W https://www.esrpeixoto.edu.pt

Cursos
ensino bÁsiCo
7º, 8º e 9º Anos

Cursos CientÍFiCo – humanÍstiCos
Artes Visuais
Ciências e Tecnologias
Ciências Socioeconómicas
Línguas e Humanidades
2021 › 2024

Curso proFissionaL téCniCo
Apoio à Gestão Desportiva
Contabilidade
Controlo da Qualidade Alimentar
Eletrotecnia
Informática de Gestão
Produção em Metalomecânica
Receção Hoteleira
2021 › 2024

ensino para aduLtos
EFA, Recorrente não Presencial 
e Centro Qualifica

Numa perspetiva de Escola 
multidimensional e num contexto 
de preparação relativamente ao 
futuro, afeto a múltiplas variáveis 
exógenas, a esrp definiu ainda 
uma Missão, Visão, Lema e 
Valores que a identificam:  

missão
Desenvolver processos de ensino/
aprendizagem regidos pelo rigor, 
eficiência e qualidade, com vista 
à otimização do sucesso escolar 
dos seus alunos, alcançando o 
desenvolvimento de cada indivíduo, 
nas diversas dimensões que o 
constituem: psicológica, social 
e académica. A esrp propõe-se, 
assim, a implementar uma oferta 
formativa diversificada, bem como 
atividades de enriquecimento 
curricular e pessoal, capazes 
de atrair, envolver e satisfazer 
toda a comunidade educativa.  

visão
Ser uma Escola de referência como 
uma comunidade dinâmica para 
o sucesso educativo, académico, 
cultural e desportivo dos seus 
alunos, inovadora em propostas 
e práticas pedagógicas e na 
formação de cidadãos críticos, 
conscientes e empreendedores. 

A Escola Secundária de Rocha 
Peixoto é uma escola que se 
carateriza por uma grande 
diversidade de oferta formativa: 
3º ciclo do Ensino Básico; Ensino 
Secundário, tanto de cursos 
Científico-Humanísticos, nas 
quatro áreas possíveis, como de 
Cursos Profissionais. A Escola 
tem ainda experiência ao nível 
da educação de adultos.  

Cumprindo os desígnios do 
seu projeto educativo, a esrp 
desenvolve ainda uma gama extensa 
de atividades extracurriculares 
[núcLeo de TeaTro, gruPo coraL, dança, 

deSPorTo eScoLar, cLubeS de arTeS e de 

robóTica, rádio eScoLar, jornaL, eTc.] e 
promove a dimensão europeia e o 
interculturalismo através da sua 
participação em projetos europeus.  

Lema
“Uma Escola de Todos para 
Todos, Sempre Mais e Melhor”

vaLores
Qualidade, Rigor e Responsabilidade
Solidariedade
Inclusão e Integração
Cidadania
Democracia

aceSSo à Página eLeTrónica: 

www.eSrPeixoTo.edu.PT

https://www.esrpeixoto.edu.pt/
https://www.esrpeixoto.edu.pt/
https://www.esrpeixoto.edu.pt/
https://www.esrpeixoto.edu.pt/
https://www.esrpeixoto.edu.pt/
https://www.esrpeixoto.edu.pt/
https://www.esrpeixoto.edu.pt/
https://www.esrpeixoto.edu.pt/
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Iconefile 
Formação Consultoria lda

rua alBerTo Pinheiro Torres, 311
4490-603 Póvoa de varziM
T 252 619 414 i 962 282 206
e geral@iconefile.pt
W www.iconefile.pt

 
Cursos sistema de aprendizagem
Técnico/a de Informação 
e Animação Turística
Técnico/a Auxiliar de Saude
Técnico/a de Massagem de 
estética e Bem Estar
[equivaLência ao 12º ano e níveL 4]

maiS informação em: www.iconefiLe.PT

Escola Secundária 
Eça de Queirós

rua dr. leonardo coiMBra
4490-621 Póvoa de varziM
T 222 298 492 | F 252 298 490
e geral@eseq.pt
W www.eseq.pt

Cursos
3º Ciclo do Ensino Básico
Curso Científico Humanístico
ciênciaS e TecnoLogiaS

ciênciaS SocioeconómicaS

arTeS viSuaiS

LínguaS e HumanidadeS

Curso Profissional Técnico 
de Multimédia
SeT 2019 › juL 2022

o curSo ProfiSSionaL Técnico de muLTimédia 
confere duPLa cerTificação, ProfiSSionaL 
[níveL 4] e eScoLar [12.ºano], é financiado 
PeLo PocH, em faSe de candidaTura.

Instituto do 
Emprego e 
Formação 
Profissional 
IP Serviço de Emprego 
Póvoa de Varzim/Vila do 
Conde | Centro Qualifica

av. vasco da gaMa 
ed. coiMBra i, r/c
4490-410 Póvoa de varziM
T 252 219 600
e ce.povoavarzim@iefp.pt
W www.iefponline.iefp.pt

camisolas poveiras     
técnico/a de massagem de 
estética e bem-estar 
construção de moldes 
empregado/a de andares 
segurança e higiene no trabalho 
operador agrícola 
literacia digital 
língua espanhola 
cuidador de crianças e jovens 
inteligência emocional e gestão stress 
princípios básicos de prevenção 
primeiros socorros

Lancaster College 
Escola de Línguas

Travessa da senra nº 2/4
4490-686 Póvoa de varziM
T 252 62 62 47 | 92 604 53 84
e escolalancastercollege@gmail.com
W www.lancastercollege.pt

Escola de Línguas, Centro de 
Estudos, Explicações e Traduções
Inglês, Alemão, Francês, Espanhol, 
Italiano, Mandarim, Português 
como Língua Estrangeira, Japonês.

Cursos reconhecidos pelo 
Ministério da Educação;
Preparação para os Exames 
de cambridge e outros 
exames internacionais

facebook.com/LancaSTercoLLegeeScoLaS

https://iconefile.pt/
https://iconefile.pt/
https://iconefile.pt/
https://iconefile.pt/
https://iconefile.pt/
https://www.eseq.pt/
https://www.eseq.pt/
https://www.eseq.pt/
https://www.eseq.pt/
https://www.eseq.pt/
https://iefponline.iefp.pt/
https://iefponline.iefp.pt/
https://iefponline.iefp.pt/
https://iefponline.iefp.pt/
https://iefponline.iefp.pt/
https://iefponline.iefp.pt/
https://iefponline.iefp.pt/
https://iefponline.iefp.pt/
https://iefponline.iefp.pt/
https://www.lancastercollege.pt/
https://www.lancastercollege.pt/
https://www.lancastercollege.pt/
https://www.facebook.com/lancastercollegeescolas
https://www.lancastercollege.pt/
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Mapadi

rua José régio, 614
4490-648 Póvoa de varziM
T 252 683 211
e rhmapadi@mapadi.pt
W www.mapadi.pt

Cursos
Serviços Hoteleiros - 
Cozinha e restauração
811 - HoTeLaria e reSTauração

Artesanato - Tapeçaria Artesanal
215 - arTeSanaTo

Floricultura e Jardinagem - 
Jardinagem e espaços Verdes
622 - fLoricuLTura e jardinagem

Const. e reparação de Veículos
525 - Lavagem manuaL de veícuLoS

Formação proFissionaL
O mapadi, através da valência de 
Formação Profissional, desenvolve 
acções de Formação para Pessoas 
com Deficiências e Incapacidades. 
Encontra-se credenciado pela 
dgert [direcção geraL do emPrego e 

daS reLaçõeS de TrabaLHo] e funciona 
como Centro de Recursos Local, 
na área da deficiência mental, 
através do Instituto de Emprego 
e Formação Profissional.

A organização da Formação 
tem como base o Decreto-Lei 
nº396/2007, de 31 de Dezembro, 
que estabelece o regime jurídico do 
Sistema Nacional de Qualificações 
(SNQ) e define, entre os seus 
objectivos, a promoção das 
“competências necessárias ao 
desenvolvimento dos indivíduos, 
à promoção da coesão social 
e ao exercício dos direitos de 
cidadania” bem como a promoção 
e integração socioprofissional 
de grupos com particulares 
dificuldades de inserção”.

Ao Instituto do Emprego e formação 
Profissional, IP., enquanto serviço 
público de emprego nacional, com 
a missão da promoção da qualidade 
de emprego e do combate ao 
desemprego, compete a execução 
de políticas activas de emprego, 
nomeadamente de formação 
profissional e de promoção da 
reabilitação profissional das pessoas 
com deficiências e incapacidades, 
conforme estabelecido no Decreto-
Lei nº 213/2007, de 29 de Maio.

Assim e face à legislação em 
vigor, foi necessário adequar 
os referenciais dos cursos a 
funcionar no mapadi, ao Catálogo 
Nacional de Qualificação [c.n.q].

proandi 
Consultores Associados, Lda

rua 31 de Janeiro, 108
4490-533 Póvoa de varziM
T 252 613 188 | 919 908 159
e dfp@proandi.com  
W www.proandi.pt

Queres obter o 12.º Ano?
Inscreve-te na Proandi.

Cursos de aprendizagem:
Técnico/a de Restaurante Bar
Técnico/a de Cozinha Pastelaria
Técnico/a de Informática Sistemas

Agarra esta oportunidade e 
aposta no teu futuro!

Condições
Maiores de 16anos com 
deficiência, em grau que permita 
a frequência das ações

CertiFiCação/equivaLênCia
Certificação Profissional

observações
A abertura destes cursos, 
está dependente de novas 
de Candidaturas.

http://www.mapadi.pt/
http://www.mapadi.pt/
http://www.mapadi.pt/
http://www.mapadi.pt/
http://www.proandi.pt/index.php/pt-pt/
http://www.proandi.pt/index.php/pt-pt/
http://www.proandi.pt/index.php/pt-pt/
http://www.proandi.pt/index.php/pt-pt/
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Escola Profissional 
de Esposende

rua aMoriM caMPos
4740-335 esPosende
T 253 982 779
e epe@zendensino.pt 
W www.epe.pt

Cursos proFissionais e 
Cursos de nÍveL bÁsiCo
Técnico/a Operações Turísticas
Técnico/a Ação Educativa
Técnico/a de Restaurante/Bar
Técnico/a de Cozinha/Pastelaria
CEF Empregado/a Restaurante/Bar
CEF Cozinheiro/a
2021/22 › 2024/25

apoio FinanCeiro
Alimentação, Transporte, Bolsa

Aulas com computadores portáteis
Visitas de estudo nacionais 
e internacionais
Participação em Projetos Erasmus+ 
[mobiLidadeS ao eSTrangeiro]

Elevados níveis de sucesso 
e empregabilidade
Excelente ambiente escolar
Acesso ao ensino superior
Viagens de Finalistas
Estágios Nacionais e Internacionais

CURSOS

2021/2022

12º ano | Nível 4
Restaurante/Bar

Cozinha/Pastelaria
Ação Educativa

Operações Turísticas

9º ano | Nível 2
Restaurante/Bar

Cozinheiro/a

Inscreve-te emwww.epe.pt

26

27

29

29

30

30

31

32

29

esposende
Escola Profissional de Esposende
 
troFa
Cenfim | Núcleo da Trofa | Centro de 
Formação profissional da Industria 
Metalúrgica e Metalomecânica
 
Lisboa e torres novas
Guarda Nacional Republicana
Psp Polícia de Segurança Pública | Instituto 
Superior de Ciências Policiais e Segurança Interna
 
viLa do Conde
Escola Profissional de Vila do Conde
Escola Superior de Hotelaria e Turismo | P.Porto
Escola Superior de Media Artes e Design | P.Porto
For-Mar | Centro de Formação Profissional 
das Pescas e do Mar – Polo da Póvoa 
de Varzim/Vila do Conde
 
viLa nova de gaia
Exército Português

https://www.epe.edu.pt/nws/
https://www.epe.edu.pt/nws/
https://www.epe.edu.pt/nws/
https://www.epe.edu.pt/nws/
https://www.epe.edu.pt/nws/
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observações
Os CURSOS APZ - de 
Aprendizagem promovem a 
formação inicial de jovens com o 
9ºAno de escolaridade (e menores 
de 25 anos) na modalidade de 
dupla certificação, conferindo 
o 12ºAno de escolaridade e o 
Diploma de Qualificação de Nível 
4 na respetiva saída profissional.
Estes cursos, com elevada 
componente prática e tecnológica, 
privilegiam a inserção no mercado 
de trabalho, mas também 
possibilitam o prosseguimento 
de estudos para os cursos de 
Nível 5 (Cursos de Especialização 
Tecnológica) ou para o Ensino 
Superior, através do Concurso 
Geral de Acesso ou do Concurso 
Especial de ingresso – decreto 
de Lei Nº11/2020 de 2 de 
Abril, podendo estar nos dois 
concursos em simultâneo.
Os cursos de Aprendizagem 
decorrem em regime laboral.

Os CURSOS CET - Cursos 
de Especialização Tecnológica 
promovem a formação de 
jovens e adultos com o 12º 
Ano, atribuindo um diploma de 
Nível 5 do Quadro Nacional de 
Qualificações (Pós-secundário) 
na respetiva saída profissional.
Estes cursos caracterizam-se por 
ter uma formação tecnológica 
avançada e de alto nível, com vista 
a integrar quadros intermédios 
das empresas, possibilitando 
também o ingresso no Ensino 
Superior através do Concurso 
Geral de Acesso ou do Concurso 
Especial para maiores de 23 anos.
O CENFIM possui alguns 
protocolos de cooperação/
equivalências com 
algumas Universidades e 
Institutos Politécnicos.
Os cursos CET poderão decorrer 
em regime laboral ou pós-laboral.

Os CURSOS EFA - Educação e 
Formação de Adultos promovem 
a formação, qualificação e/
ou reconversão de adultos, 
desempregados ou ativos, 
atribuindo os diplomas de Nível 
2 ou 4 do Quadro Nacional de 
Qualificações na respetiva saída 
profissional, dependendo do nível 
de escolaridade dos formandos. 
Estando em falta o requisito de 
escolaridade, o CENFIM também 
promove Processos RVCC.
Estes cursos caracterizam-se por 
ter uma formação tecnológica 
com cariz muito prático com vista 
à reintegração, dos formandos, 
no mercado de trabalho.

As diferentes modalidades de 
formação (APZ, EFA, CET) são 
cursos gratuitos e com apoios sociais 
que poderão, quando aplicável, 
serem atribuídos aos formandos:
Subsídio de alimentação;
Subsídio de Transporte;
Bolsa de formação;
Subsídio de alojamento/acolhimento;
Equipamento de Proteção 
Individual;
Seguro de acidentes. 

CENFIM 
Núcleo da Trofa 
Centro de Formação 
profissional da Industria 
Metalúrgica e Metalomecânica 

rua João Paulo ii nº 146
4785-141 TroFa 
T 252 400 530
F 252 400 839
e trofa@cenfim.pt
W www.cenfim.pt 

Cursos de aprendizagem  
Técnico/a de Maquinação 
e Programação CNC
Técnico/a de Desenho de 
Construções Mecânicas
Técnico/a de Manutenção 
Industrial/Mecatrónica
Técnico/a de Soldadura
Técnico/a de CAD/CAM
set 2021 > maio 2024

Cursos Cet
Tecnologia Mecatrónica
Tecnologia Mecânica
Gestão da Produção
SeT 2021 > ouTubro 2022

Curso eFa
Técnico/a de Maquinação 
e Programação CNC
Técnico/a de Manutenção Industrial
jun 2021 > jun 2022

Técnico de CAD/CAM
SeT 2021 > ouTubro 2022

Soldador/a
ouT 2021 > ouT 2022

https://www.cenfim.pt/
https://www.cenfim.pt/
https://www.cenfim.pt/
https://www.cenfim.pt/
https://www.cenfim.pt/
https://www.cenfim.pt/
https://www.cenfim.pt/
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Escola Profissional 
de Vila do Conde

rua anTónio Macedo, 
aParTado 16 
4481-909 vila do conde
T 252 641 805
e direcao.pedagogica@epvc.pt
W www.epvc.pt

Cursos proFissionais
Técnico/a de Informática de Gestão
Técnico/a de Eletrónica, 
Automação e Comando
Animador/a Sociocultural
Técnico/a de Operações Turísticas
Técnico/a de Comunicação 
e Serviço Digital
cerTificação: duPLa cerTificação, eScoLar 

(12º ano) e ProfiSSionaL (níveL 4)

condiçõeS de ingreSSo: 9º ano e 

idade inferior a 20 anoS.

SeT 2021 › juL 2024

Guarda Nacional 
Republicana

largo do carMo
1200-092 lisBoa
T 213 217 000
F 213 474 819
e gnr@gnr.pt
W www.gnr.pt

A Guarda Nacional Republicana 
[gnr] é uma força de segurança 
de natureza militar, constituída 
por militares organizados num 
corpo especial de tropas e dotada 
de autonomia administrativa.
Concursos anuais de admissão ao 
Curso de Formação de Guardas e 
Curso de Formação de Oficiais.

ConCurso de oFiCiais para 
o quadro da gnr
acadeMia MiliTar
rua goMes Freire
1169-203 lisBoa
T 213186970 | 213186971 | 
808 200 211 [nº azuL]
e concurso@academiamilitar.pt
W www.academiamilitar.pt

ConCurso de guardas para gnr
calçada dos BarBadinhos, 
nº 7 [SanTa aPoLónia]
1149-064 lisBoa
T 808 200 247 [nº azuL]
W www.gnr.pt

PSP Polícia de 
Segurança Pública 
Instituto Superior de Ciências 
Policiais e Segurança Interna & 
Escola Prática de Polícia 

lisBoa & Torres novas
W www.iscpsi.pt 
W www.epp.pt

CeF
Assistente Administrativo/a – Tipo 3
cerTificação: duPLa cerTificação, eScoLar 

(9º ano) e ProfiSSionaL (níveL 2)

condiçõeS de ingreSSo: 8º ano 

comPLeTo ou 9º ano incomPLeTo e 

idade iguaL ou SuPerior a 15 anoS.

SeT 2021 › juL 2022

observações
Subsídios
SubSídio de aLimenTação;

SubSídio de TranSPorTe;

boLSa Para maTeriaL de eSTudo;

boLSa de ProfiSSionaLização.

Inscrições em www.epvc.pt; cursos 
financiados pelo POCH, em fase de 
candidatura e ainda não aprovados.

Escola Superior de 
Hotelaria e Turismo 
Politécnico do Porto

rua d. sancho i, 981
4480-876 vila do conde
T 252 291 700
e geral@esht.ipp.pt
W www.esht.ipp.pt

A Escola Superior de Hotelaria 
e Turismo [eSHT] do Politécnico 
do Porto, é um centro único 
de excelência no ensino, 
posicionando-se no top of mind 
do mercado e procurando ser a 
primeira opção dos estudantes 
nos diversos níveis de estudo 
oferecidos. Instalada num edifício 
moderno, dispõe de laboratórios 
de cozinha e restauração.

Escola Superior 
de Media Artes 
e Design 
Politécnico do Porto

rua d. sancho i, 981
4480-876 vila do conde
T 252 291 700
e geral@esmad.ipp.pt 
W www.esmad.ipp.pt

A Escola Superior de Media 
Artes  e Design [eSmad] é uma 
unidade orgânica do p.porto, 
com uma oferta formativa que 
integra Ano Zero, 5 Licenciaturas, 
6 pós-graduações, 3 Mestrados 
e 5 Cursos Técnicos Superiores 
Profissionais, nas áreas: audiovisual, 
cinema, fotografia, design, 
multimédia e tecnologias web.

https://epvc.pt/
https://epvc.pt/
https://epvc.pt/
https://www.gnr.pt/
https://www.gnr.pt/
https://www.gnr.pt/
http://www.iscpsi.pt/
http://www.iscpsi.pt/
http://www.epp.pt/
http://www.iscpsi.pt/
http://www.epp.pt/
https://epvc.pt/
https://www.esht.ipp.pt/
https://www.esht.ipp.pt/
https://www.esht.ipp.pt/
https://www.esht.ipp.pt/
https://www.esmad.ipp.pt/
https://www.esmad.ipp.pt/
https://www.esmad.ipp.pt/
https://www.esmad.ipp.pt/
https://www.esmad.ipp.pt/
https://epvc.pt/
https://www.gnr.pt/
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for-Mar 
Centro de Formação 
Profissional das Pescas e 
do Mar – Polo da Póvoa de 
Varzim/Vila do Conde

av. inFanTe d. henrique
4480-670 vila do conde
T 252 611 915 | 963 386 812
e conde@for-mar.pt 
W www.for-mar.pt

O centro de formação profissional 
das pescas e do mar – for-mar, 
foi criado em 2008 por protocolo 
celebrado entre o Instituto do 
Emprego e Formação Profissional 
– iefp, ip, e a Direcção-Geral de 
Recursos Naturais, Segurança e 
Serviços Marítimos [dgrm]. Nasce 
da fusão entre o forpescas e a 
Escola de Pesca e Marinha de 
Comércio [ePmc]. 

A missão do for-mar é a 
valorização dos Recursos Humanos 
conducentes à qualificação, 
aperfeiçoamento técnico e 
certificação dos profissionais e/
ou candidatos às profissões que 
integram a fileira das Pescas, 
Aquicultura, Transportes marítimos 
e fluviais, atividades marítimo-
turísticas e de Recreio, Construção 
Naval e ainda o reforço da 
Segurança Marítima. 

Exército Português

quarTel da serra do Pilar, 
rua rodrigues de FreiTas
4430-211 vila nova gaia
T 918 400 886 
T 800 20 12 74 [cHamada graTuiTa]
e crporto.voluntarios@exercito.pt
W www.exercito.pt

Prestar serviço no Exército 
Português é uma experiência única 
e enriquecedora, que irá contribuir 
para o teu crescimento pessoal 
e profissional. Terás acesso a 
incentivos: obtenção de habilitações 
académicas, formação e certificação 
profissional, compensações 
financeiras, inserção no mercado 
de trabalho e apoio social.
www.exerciTo.PT/PT/junTa-Te/rc-rv

Assumindo uma filosofia de 
proximidade às comunidades 
marítimas, o for-mar dispõe de 12 
polos de Formação localizados ao 
longo de toda a costa continental 
portuguesa – Viana do Castelo, 
Póvoa de Varzim/Vila do Conde, 
Matosinhos, Ílhavo, Figueira da Foz, 
Nazaré, Peniche, Lisboa, Sesimbra, 
Setúbal, Portimão e Olhão – a partir 
dos quais desenvolve a sua atividade 
formativa, podendo ainda estender a 
sua ação a outras localidades sempre 
que se encontram identificadas 
necessidades de formação. 

Em termos de pandemia o for-
mar teve de encarar a formação 
a distancia como uma resposta 
válida que vamos querer continuar 
a apostar enquanto instrumento 
tirando o melhor proveito nas 
diferentes respostas formativas: 
formação presencial, mista [PreSenciaL 

e a diSTancia] e a distancia. 

Para obter mais informações 
detalhadas acerca de toda a 
oferta formativa e inscrições 
sugerimos a consulta do nosso 
site: www.for-mar.pt.

https://for-mar.pt/%0D
https://for-mar.pt/%0D
https://for-mar.pt/%0D
https://for-mar.pt/%0D
https://for-mar.pt/%0D
https://for-mar.pt/%0D
http://www.exercito.pt/pt/
http://www.exercito.pt/pt/
https://www.exercito.pt/pt/junta-te/rc-rv
http://www.exercito.pt/pt/
https://for-mar.pt/
https://for-mar.pt/
https://for-mar.pt/
https://for-mar.pt/
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“

Testemunhos

O Colégio de Amorim é muito mais do que uma instituição, 

é uma família, uma segunda casa. 

É sempre bom ver que não somos apenas mais um estudante, 

que, de facto, marcamos a diferença e que seremos lembrados 

quando sairmos.  

A constante preocupação de todos os docentes e não docentes 

com o nosso bem-estar em todos os aspetos das nossas vidas 

e não só na vertente académica está refletida na vontade que a 

equipa demonstra em criar uma relação connosco.  

Além disso, é relevante referir a qualidade do ensino que nos 

é proporcionado e dos apoios que nos são oferecidos para 

colmatar as nossas dificuldades e ajudar-nos a definir um 

caminho, depois de terminarmos o secundário. 

Por último, apesar de nos entristecer saber que já 

estamos quase a ir embora, vamos felizes e confiantes 

com a certeza de que aqui criamos uma família, uma 

casa, onde seremos, para sempre, bem-vindos.”
Laura maia, 12.º ano [coLégio de amorim]
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“

“ É verdade quando dizem que a escola 

é a nossa 2.ª casa. Conseguimos levar 

connosco não só memórias inesquecíveis 

e momentos inigualáveis, como família.  

O meu nome é Maria Moreira. Tenho 

17 anos e 8 deles foram passados 

no Colégio de Amorim.  

No início, quando tudo parecia estranho, 

difícil e diferente, foram as pessoas do 

Colégio que me ajudaram. Por isto, 

não só consigo agradecer às pessoas 

que chegaram ao mesmo tempo e que 

passaram pelo mesmo, como também 

às que já lá estavam e que fizeram tudo 

parecer mais fácil.  

No 10.º ano, o percurso tornou-se ainda 

mais complexo do que o expetável e 

escolhi Ciências e Tecnologias, curso 

conhecido, maioritariamente, como o 

do “não sei o que quero quando for 

grande”. Neste momento, infelizmente, 

a minha “estadia” está prestes a terminar. 

Encontro-me no fim do 12.º ano.  

Mas, apesar disto, é preciso reforçar 

que o futuro é, de facto, feito agora e 

que saio com um sorriso no rosto desta 

jornada e pronta para a próxima.”
maria moreira, 12.º ano [coLégio de amorim]

É bastante injusto os alunos terem de 

tomar decisões limitadoras tão cedo, ouse 

já, logo no 9.º ano. No entanto, se tenho 

algo a destacar da minha experiência no 

Colégio de Amorim, é a sensibilidade e 

o cuidado com que todos os professores 

assistem os alunos com esta preocupação. 

Não há escolhas erradas, nem nunca nos 

impedem de tentarmos seguir os nossos 

sonhos — mesmo quando parecem 

totalmente ridículos, porque afinal é 

exatamente isso que são: sonhos. 

O Colégio de Amorim não só nos 

encoraja, como ainda nos apoia 

tanto que eu sinto que as minhas 

conquistas no secundário, também, 

devem ser atribuídas em grande parte 

aos professores e não só a mim.”
anTónio ferreira, 12.º ano [coLégio de amorim]
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“ Toda a minha escolaridade foi nas instalações do colégio, e, desde o 

meu primeiro ano que me sinto envolvido num ambiente familiar, onde 

há bastante preocupação pelo desempenho dos alunos, mas também 

exigência. Considero que tudo isto não apaziguou, na totalidade, as 

dificuldades acrescidas na passagem do Ensino Básico para o Secundário, 

até porque seria impossível, face à notória discrepância em todo o processo 

educativo, sendo, agora, muito mais centralizado no que escolhemos 

estudar. No entanto, uma decisão enormemente ponderada e informada 

tem a imponência para nos dar a motivação necessária ao exigente 

percurso académico que nos espera. A título de conclusão, não acredito 

que uma escola apenas de resultados e preocupações a nível curricular 

se faça, sendo que valorizo bastante as preocupações ambientais que a 

mesma instituição revelou vir a ter, através de parcerias com projetos 

interescolares, bem como a variedade de atividades extracurriculares, 

que abrangem áreas bastante distintas, desde a nível desportivo até 

ao nível artístico, quer musical, quer plástico. Denote-se, ainda, a fácil 

aceitação a novos projetos, até internacionais, que esta mesma instituição 

sempre possuiu, mas que, ultimamente, tem vindo a destacar.”
anTónio briTo, 11.º ano [coLégio de amorim]



muniCÍpio da póvoa de varzim 
divisão de eduCação 

Produção e edição

Rita Correia – no âmbito do Mestrado em Design 
Escola Superior de Media Artes e Design do P.Porto
 
carTaz

Município da Póvoa de Varzim

https://riitacorreiia.wixsite.com/portfolio
https://riitacorreiia.wixsite.com/portfolio
https://riitacorreiia.wixsite.com/portfolio
https://www.cm-pvarzim.pt/
https://www.ipp.pt/
https://www.esmad.ipp.pt/
https://maissemanario.pt/
https://www.creditoagricola.pt/





