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Designação do projeto | Ensino Profissional  
Código do projeto |M1420-09-5571-FSE-000020  
Objetivo principal| Aumentar o número de jovens diplomados em modalidades de dupla 
certificação, com reforço da formação em contexto de trabalho, garantida uma diversidade de 
ofertas formativas e aumentar as condições de cumprimento da escolaridade obrigatória.  
Região de intervenção |Região Autónoma da Madeira 

Entidade beneficiária |Instituto para a Qualificação, IP-RAM 

Data de aprovação | 07-11-2016 

Data de início | 19-09-2016   
Data de conclusão | 20-07-2018 

Custo total elegível | 851.577,50€ 

Apoio financeiro da União Europeia (85%) |FSE – 721.936,88€ 

Apoio financeiro público regional (15%) | 129.640,62€ 

Objetivos, atividades, Resultados esperados/atingidos  

Tem tinha como objetivo desenvolver as competências vocacionais, científico e técnicos, dos jovens, adequar a oferta 

formativa aos perfis profissionais num contexto de globalização e preparar os jovens para o exercício profissional 

qualificado para uma efetiva inserção no mercado de trabalho. 

Este projeto envolveu 6 Cursos de Ensino Profissional, nomeadamente, 1 de Técnico/a de Gestão de Equipamentos 

Informáticos (GEI3), 1 de Técnico/a de Mecatrónica (MECT3), 1 de Técnico/a de Organização de Eventos (OE) e 2 de 

Técnico/a de Turismo Ambiental e Rural (TUR1 e TUR2/3) e 1 de Técnico/a de Eletrónica e Telecomunicações 1 (ET1). 

Após o recrutamento e seleção dos/as formandos/as, formadores/as e empresas, o IQ, IP-RAM iniciou as ações de 

formação. 

Durante a realização das ações foi efetuada a monitorização e avaliação da operação, que incluiu a realização de 

reuniões de avaliação contínua e de acompanhamento, tanto em sala, como em Formação em Contexto de Trabalho, 

pelos diferentes elementos da equipa formativa, os quais reuniram periodicamente para analisar os progressos, as 

dificuldades e para redefinir novas estratégias de atuação, no sentido de serem atingidos os objetivos.  

Esta operação tinha como indicadores o “N.º de jovens apoiados nos cursos de dupla certificação de nível ISCED 5” 

(Meta = 77) e a “% de diplomados nos cursos de dupla certificação de nível ISCED 3 (no tempo próprio) (Meta>70%), 

tendo-se obtido os seguintes resultados: apoiados 77 jovens e atribuído o certificado de dupla certificação a 56% 

destes. 
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