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Relatório de Atividades 2016/2017

• Lançamento da Rede: 26/01/2016;
• Objetivos:
 Articulação dos níveis de formação 4, 5 e 6;

 Produção de oferta formativa aplicável à realidade
empresarial e pertinente para o desenvolvimento da
região;



Articulação entre a oferta formativa dos parceiros da Rede
e o mercado de trabalho;

Conceção e implementação de Cursos Técnicos Superiores
Profissionais (CTeSP) ajustados às reais necessidades do
mercado de trabalho;

Adequação das qualificações oferecidas pelas entidades
parceiras e as requeridas pelos empregadores.



Ações e Grau de Cumprimento:
AÇÃO GRAU DE CUMPRIMENTO OBSERVAÇÕES

Lançamento do Portal 100% www.rede.iseclisboa.pt
www.facebook.com/Rede-ISEC-Lisboa

Estabelecimento de vagas 
preferenciais para alunos das escolas 
profissionais da Rede

100% (ISEC Lisboa) Regulamento dos Concursos Especiais 
do ISEC Lisboa
DL 63/2016, de 13 de setembro

Emissão de pareceres relativamente à 
formação a desenvolver

100% Perfil profissional, competências a 
adquirir e planos de estudos

Levantamento de competências Em curso - Mapeamento de Competências 
Críticas em Proteção Civil;
- Mapeamento e diagnóstico de 

competências em Hotelaria e 
restauração.

Certificação e validação de 
competências formais e informais on
job

Não cumprido

Consultório das Profissões Não cumprido

Homologação da Rede Não cumprido Imposição legal deixou de existir

http://www.rede.iseclisboa.pt/
http://www.facebook.com/Rede-ISEC-Lisboa


A Rede em Números: 

• 55 novos parceiros;
• 3 novos CTeSP desenhados em conjunto com parceiros:
 Manutenção Hoteleira;
 Desenvolvimento de Produtos Turísticos;
 Gestão das Tecnologias Alimentares;

• 6 CTeSP em funcionamento simultâneo nas instalações de
parceiros (Amadora, Sintra e Entroncamento).



• 2 reuniões sectoriais (Hotelaria e Restauração e
Proteção Civil);

• 1 Conferência conjunta com parceiros (1.º Fórum da
Proteção Civil e Desastres com o CEIPC);

• 50 ofertas de emprego;

• 2 estágios exclusivos para alunos oriundos de
instituições da Rede em empresa parceira;



• 1 candidatura conjunta a financiamento PT2020;

• 1 projeto de pesquisa aplicada: PROPOLI (alunos
embaixadores na articulação entre o ensino
profissional e o ensino politécnico);

• 1 audição de parceiros (avaliação institucional ISEC
Lisboa).



A avaliação dos Parceiros :
Inquérito de satisfação e avaliação de impacto (entre 

26/10/2017 e 19/12/2017):

• 46,7% dos parceiros considera que a prestação de
serviços à comunidade é Relevante (4 numa escala de 0
a 5);

• 60% dos parceiros considera-se globalmente muito
satisfeito com o trabalho da Rede (classificação de 4 e
5, numa escala de 0 a 5);



• 53,3% dos parceiros gostaria de aprofundar o seu
envolvimento na Rede;

• 86% dos parceiros considera relevante (classificação de
4) ou muito relevante (classificação de 5) poder estar
envolvido na definição dos perfis profissionais e
percursos formativos;



• Projetos de investigação conjuntos; 

• Criação de espaço emprego para minimizar custos na 
prestação de serviços; 

• Mais momentos de interação entre parceiros e entre 
parceiros e formandos/alunos; 

• Promoção de atividades externas  diretamente 
direcionadas aos alunos; 

Propostas dos Parceiros:



• Parcerias formativas; 

• Estudos de impacto da formação realizada; 

• Maior enfoque em projetos e em Formação em e-
learning;

• Definição de perfis profissionais que são difíceis de 
encontrar no mercado atual; 



• Parcerias na área da transversalidade de saberes;

• Maior partilha sobre as propostas de oferta formativa 
dos diversos parceiros;

• Implementação de projetos de startups;

• Promoção de reuniões com os vários participantes 
para discutir novas ideias e iniciativas.



Plano de Atividades 2017/2018

Objetivos:
• Desenvolvimento de oferta formativa em estreita 

articulação com as necessidades dos parceiros 
empregadores;

• Melhorar os mecanismos de comunicação e 
divulgação da Rede KNKH;



• Alargamento das atividades da Rede de modo a acolher
iniciativas e projetos conjuntos de I&DT;

• Levantamento das necessidades de I&DT nos parceiros;

• Promover a participação da Rede nas atividades dos
vários parceiros;



• Envolver os alunos das várias instituições nas 
atividades da Rede;

• Alargamento da base de parceiros da Rede;

• Aumento do número de reuniões e de momentos 
de interação entre parceiros da Rede e entre 
parceiros e alunos.



Projetos conjuntos:

Projeto integrado com a Fundação Benfica (ISEC 
Lisboa – EPGE – Fundação Benfica); 
 Projeto de desenvolvimento com a Equipa de 

Recursos e Tecnologias Educativas/DGE na área da 
Segurança;
Desenvolvimento de CTeSP de Animador Científico 

em conjunto com empresa parceira;



• Implementação dos Sistemas de Garantia de Qualidade
em escolas parceiras da Rede que ministrem ensino
profissional;

• Adesão ao projeto etwinning;
• Parcerias com instituições não superiores para

candidaturas a financiamento Programa Erasmus +
• Prestação de serviços de formação on demand;
• Criação de Editora para publicação de manuais técnicos.



Oportunidades de Financiamento:

• Oportunidades de financiamento:
http://www.iseclisboa.pt/index.php/en/calls-financiamentos
• Apresentação de candidaturas conjuntas.

http://www.iseclisboa.pt/index.php/en/calls-financiamentos


Obrigada

tania.carraquico@iseclisboa.pt
www.rede.iseclisboa.pt

www.facebook.com/Rede-ISEC-Lisboa
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http://www.rede.iseclisboa.pt/
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