
 

 

FICHA DE PROJETO 

 

Designação do Projeto | Ensino Profissional para Jovens 

Código do Projeto | M1420-09-5571-FSE-000052 

Objetivo Principal | Aumento do número de jovens diplomados no ensino profissional 

Região de Intervenção | Região Autónoma da Madeira 

Entidade Beneficiária | APEL – Associação Promotora do Ensino Livre 

 

Data de Aprovação | 08-10-2020 

Data de Início | 09-09-2020 

Data de Conclusão | 31-07-2022 

Custo Total Elegível | 369.245,73€ 

Apoio Financeiro de União Europeia | 313.858,87€ 

Apoio Financeiro Público Nacional | 55.386,86€ 

 

Objetivos, atividades e resultados esperados/atingidos: 

O projeto enquadra-se no Eixo Prioritário 9 – Investir em competências, educação e 

aprendizagem ao longo da vida, com o objetivo específico de aumentar o número de jovens 

diplomados em modalidades de ensino e formação profissional, com reforço da formação em 

contexto de trabalho. Inclui-se no domínio de intervenção 118, que visa a melhoria da 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 em contexto laboral, incluindo os 

sistemas de ensino dual e de formação de aprendizes. 

Os resultados a atingir serão: Jovens apoiados nos cursos de dupla certificação de nível ISCED 3 

(O.10.04.01.E) – 50; Alunos transitados para o ano de escolaridade seguinte nos cursos 

profissionais, na operação (R.10.04.02.P) – 80%. 

Curso Profissional Técnico de Turismo – biénio de 2020-2022 e nova turma do ano letivo 2021-

2022 

Saída profissional: técnico de turismo (nível 4). 

O curso tem como principal objetivo preparar jovens profissionais com competências técnicas 

na área dos serviços de informação, animação e organização de eventos em empresas de 

turismo, de reservas em agências de viagens e de receção e acolhimento em unidades turísticas 


