COMUNICADO À IMPRENSA
Roadshow do Ensino Profissional visita cidades de Portugal Continental
Apesar de a informação ser hoje uma constante no dia-a-dia dos jovens, isso não significa que estes se
sintam informados, em particular no momento em que têm de optar por um curso de nível secundário.
Assim, para ajudar os jovens neste processo de escolha – que se deseja informado e consciente – a Agência
Nacional para a Qualificação e o Ensino Profissional (ANQEP), em articulação com a Direção-Geral dos
Estabelecimentos Escolares (DGEstE), o Instituto do Emprego e Formação Profissional (IEFP), o Instituto
Português do Desporto e Juventude (IPDJ) e vários municípios de Portugal Continental, leva a efeito, entre
maio e o iníc io de junho de 2014, um roadshow do ensino profissional, subordinado ao mote “Projeta o teu
futuro”.
Este roadshow percorrerá Portugal Continental, contemplando 16 paragens.
Em cada localidade, será integrada uma mostra de ensino profissional, caracterizada pelo dinamismo
proporcionado por jovens que já se encontram a frequentar cursos de ensino profissional (entendido como
qualquer modalidade de nível secundário conferente do nível 4 do Quadro Nacional de Qualificações) e
ainda por um vasto conjunto de atividades de interação e de animação em torno das questões associadas
com a informação e orientação escolar e profissional.
O roadshow percorrerá, em simultâneo, dois it inerários, passando em todos os distritos de Portugal
Continental (à exceção de Lisboa e Porto – destinos já contemplados com a realização de duas grandes
feiras de orientação, informação, educação e emprego): um irá abranger Viana do Castelo, Bragança,
Guarda, Viseu, Vila Real, Castelo Branco, Aveiro, Braga e Coimbra; o outro passará por Leiria, Portalegre,
Setúbal, Beja, Évora, Santarém e Faro.
A primeira paragem desta iniciativa terá lugar já nos dias 6 e 7 de ma io, em Viana do Castelo, dando a
conhecer, “in loco”, um vasto leque de cursos de ensino profissional que constituem
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oportunidades para um futuro promissor.
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Este cursos, atualmente disponíveis em praticamente todas as escolas secundárias (públicas e privadas), em
escolas profissionais e centros de formação, caracterizam-se pela proximidade ao mercado de trabalho e às
especificidades empresariais locais/regionais, mediante uma componente curricular mais prática e a
realização de estágios em empresas, sem descurar a possibilidade de prosseguimento de estudos póssecundários ou superiores.
Esta iniciativa visa, ainda, demonstrar as valências e apostas estratégicas da cada região ao nível da
educação, formação e emprego, bem como divulgar e reforçar as parcerias locais, através da aproximação
dos diversos agentes com responsabilidades nesta matéria.
Nesse sentido, a iniciativa assume também como destinatários indiretos os pais e encarregados de
educação, os empresários, os operadores de educação e formação, outros agentes locais com intervenção
nas matérias de educação e formação profissionais e a população em geral.
Em cada paragem deste roadshow estarão ainda representados Centros para a Qualificação e o Ensino
Profissional (CQEP), estruturas criadas com a missão de informar, orientar e encaminhar jovens e adultos
para as soluções de qualificação disponíveis.

Lisboa, 2 de maio de 2013
A Agência Nacional para a Qualificação e o Ensino Profissional

Anexos: Cartaz com as paragens do Roadshow do Ensino Profissional.
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