
 

 

 

Designação do projeto | CURSOS PROFISSIONAIS 

Código do projeto | POCH-01-5571-FSE-001087 

Objetivo principal | Elevar a qualificação dos jovens e adultos, reforçando a qualidade da 

educação e formação 

Região de intervenção | Centro 

Entidade beneficiária | Associação Torrejana de Ensino Profissional 

 

Data de aprovação 

Data de início | 01/09/2016 

Data de conclusão | 31/08/2019 

Custo total elegível | 1 751 365,51€ 

Contribuição FSE | 1 488 457,60€ 

Contribuição Pública Nacional | 262 669,00€ 

 

Síntese do projeto 

A experiência da Escola tem mostrado a mais valia do ensino profissional, cativando jovens 

para uma entrada no mercado de trabalho mais qualificado ou, eventualmente, o 

prosseguimento de estudos. A realização da PAP e a carga horária da FCT são ótimas 

oportunidades para o desenvolvimento de competências profissionais, as quais fazem a 

diferença num mercado de trabalho cada vez mais seletivo. 

 

Resultados esperados 

 
Jovens apoiados nos cursos de dupla certificação de nível ISCED 3 
 

189 

 
Alunos transitados para o ano de escolaridade seguinte nos cursos profissionais 
 

90% 

 
Diplomados nos cursos de dupla certificação de nível ISCED 3 
 

75% 

 
Empregabilidade ou prosseguimento de estudos nos 6 meses seguintes à 
conclusão do curso 

65% 

 

 



 

 

 

Designação do projeto | CURSOS PROFISSIONAIS 

Código do projeto | POCH-01-5571-FSE-001645 

Objetivo principal | Elevar a qualificação dos jovens e adultos, reforçando a qualidade da 

educação e formação 

Região de intervenção | Centro 

Entidade beneficiária | Associação Torrejana de Ensino Profissional 

 

Data de aprovação |  

Data de início | 01/09/2017 

Data de conclusão | 31/08/2020 

Custo total elegível | 1 069 651,39€ 

Contribuição FSE | 909 203,68€ 

Contribuição Pública Nacional | 160 447,71€ 

 

Síntese do projeto 

A experiência da Escola tem mostrado a mais valia do ensino profissional, cativando jovens 

para uma entrada no mercado de trabalho mais qualificado ou, eventualmente, o 

prosseguimento de estudos. A realização da PAP e a carga horária da FCT são ótimas 

oportunidades para o desenvolvimento de competências profissionais, as quais fazem a 

diferença num mercado de trabalho cada vez mais seletivo. 

 

Resultados esperados 

 
Jovens apoiados nos cursos de dupla certificação de nível ISCED 3 
 

75 

 
Alunos transitados para o ano de escolaridade seguinte nos cursos profissionais 
 

90% 

 
Diplomados nos cursos de dupla certificação de nível ISCED 3 
 

75% 

 
Empregabilidade ou prosseguimento de estudos nos 6 meses seguintes à 
conclusão do curso 

65% 

 

 



 

 

 

Designação do projeto | CURSOS DE EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO DE JOVENS 

Código do projeto | POCH-01-5266-FSE-001057 

Objetivo principal | Elevar a qualificação dos jovens e adultos, reforçando a qualidade da 

educação e formação 

Região de intervenção | Centro 

Entidade beneficiária | Associação Torrejana de Ensino Profissional 

 

Data de aprovação |  

Data de início | 01/09/2017 

Data de conclusão | 31/08/2019 

Custo total elegível | 168 242,50€ 

Contribuição FSE | 143 006,13€ 

Contribuição Pública Nacional | 25 236,73€ 

 

 

Síntese do projeto 

A dupla certificação de jovens é, sem dúvida, uma grande mais valia para o seu futuro e para 

a sua empregabilidade. Assim, aposta-se na certificação de nível 2 de jovens que não se 

revêm na organização do ensino regular, preferindo um ensino mais prático e voltado para o 

mercado de trabalho, que lhes confira, simultaneamente, o 9º ano. Dessa forma, estará a abrir-

se a porta do ensino secundário a estes jovens motivando-os de novo para a Escola. 

 

 

Resultados esperados 

 
Jovens apoiados nas ofertas formativas dirigidas à promoção do sucesso 
educativo de nível ISCED 2 

21 

 
Diplomados nas ofertas formativas dirigidas à promoção do sucesso educativo 
de nível ISCED 2 

80% 

 
Empregabilidade ou prosseguimento de estudos nos 6 meses seguintes à 
conclusão do curso  

50% 

 

 



 

 

 

 

Designação do projeto | CENTROS QUALIFICA 

Código do projeto | POCH-03-5470-FSE-00042 

Objetivo principal | Elevar a qualificação dos jovens e adultos, reforçando a qualidade da 

educação e formação 

Região de intervenção | Centro 

Entidade beneficiária | Associação Torrejana de Ensino Profissional 

 

Data de aprovação |  

Data de início | 01/02/2017 

Data de conclusão | 31/09/2018 

Custo total elegível | 199 390,14€ 

Contribuição FSE | 169 481,62€ 

Contribuição Pública Nacional | 29 908,52€ 

 

Síntese do projeto 

O objetivo do Centro é funcionar como pólo dinamizador e porta de entrada para as 

diferentes ofertas formativas. Para tal, estão já estabelecidas parcerias (e outras em vista) 

com associações e instituições locais, organismos públicos e entidades empregadoras de forma 

a chegar ao público dos concelhos do Médio Tejo. Serão também estabelecidas parcerias com 

entidades formadoras de forma a permitir o encaminhado para ofertas formativas externas. 

 

Resultados esperados 

 
Jovens e adultos inscritos 
 

833 

 
Jovens e adultos orientados e encaminhados, relativamente aos inscritos 
 

90% 

 
Adultos não desistentes no processo RVCC 
 

90% 

 


