
EDITAL N 341/2021

CARTA DE COMPROMISSO PROFISSIONAL +

ALBERTO SIMÕES MAIA MESQUITA, PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE VILA

FRANCA DE XIRA

FAZ SABER, em cumprimento do disposto no n2 1, do artigo 56, do anexo 1, da Lei

ti2 75/2013, de 12 de setembro, que a Câmara Municipal, na sua reunião ordinária de

9 de junho de 2021, aprovou a Carta de Compromisso Profissional +, em anexo, a

estabelecer entre o município, os agrupamentos de escolas, a Escola Secundária

Gago Coutinho e diversas empresas da área geográfica do município, visando a

estabilização de propostas para as redes de ofertas profissionalizantes no

concelho.

Para constar se publica o presente edital e outros de igual teor que vão ser afixados

nos locais do costume e publicitado no sítio do município na lnternet.

E eu, ÇQ,D_____...Ana Paula Marques Costilhas, Chefe da Divisâo

de Asunte’jurídicos, em substituição do Diretor do Departamento de Gestão
Administrativa e Jurídica, o subscrevi.

Paços do Município de Vila Franca de Xira, 11 de junho de 2021

O Presidente da Câmara Municip
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PROGRAMA PROFISSIONAL +

CARTA DE COMPROMISSO

CONSIDERANDO:

Que o Despacho n.° 3262-A/2020, de 12 de março, que sistematiza as

competências, procedimentos e metodologia a observar no processo de

planeamento e concertação das redes de oferta profissionalizantes, coloco na

área de competências dos Municípios a participação no processo anual de

planeamento e concertação da rede educativa e de formação profissional e

a cooperação com a Agência Nacional para a Qualificação e o Ensino

Profissional 1. P. (ANQEP) e a Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares

(DGEstE). tendo em vista a estabilização de propostas para as redes de ofertas

profissionalizantes nos respetivos territórios;

Que o mesmo despacho prevê que o processo anual de planeamento e

concertação das redes de ofertas profissionalizantes deve ainda envolver outras

partes interessadas do respetivo tenitório de influência, designadomente as

empresas e as entidades empresariais de referência;

Que a proposta de definição das redes de ofertas profissionalizantes observa o

critério do sustentabilidade e coesão, já que no definição das redes paro cada

ano letivo o ajustamento das propostas deve ter em conto o funcionalidade do

processo, a eficácia da oferta e a sustentabilidade e a coesão territorial da

rede, em tomo da valorização das parcerias com entidades terceiras na não

redundância da oferta e nas especificidades do território;

A adoção, pela Área Metropolitana de Lisboa, do modelo SANQ - Sistema de

Antecipação das Necessidades de Qualificação, que aposta na auscultação

dos atores socioeconómicos locais dos diversos municípios que a integram! de

modo a refletir as especificidades de cada, território e os vantagens de um
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processo participado à escala local, no negociação das propostas de

cursos/turmas com as escolas.

O entendimento que o currículo dos cursos profissionais contribui, com eficácia.

poro o qualificação dos estudantes, resultando na aquisição quer de

competências específicos relativas à área do formação quer de competências

gerais de vida, úteis na transição para a vida ativo, na procura de emprego e

na sua manutenção. sendo o promoção de tais competências associada, em

particular, às disciplinas do componente da Formação Técnica, à elaboração

da PAP e à realização do Estágio.

Que o literatura existente indica que no escolho e decisão vococionol dos

jovens peso, preferencialmente, o papel dos Serviços de Psicologia e

Orientação, o exemplo dos pares e o importante papel dos [amOlas como

estímulo e apoio aos jovens no exploração das profissões e do trabalha, tais

como os relativas às tarefas de decisão e de transição entre os sistemas de

formação e entre estes e o mercado de trabalho.

Que a perceção de que os Cursos Profissionais ainda não são suficientemente

reconhecidos e valorizados pelo mercado de trabalho, pela cultura, pela

prático escolar e pelas famflias, que ainda colocam no ensina superior as

expectativas de sucesso profissional garantida ou de ascensão económica e

social poro os seus filhos.

O PROGRAMA PROFISSIONAL + TEM COMO OBJECTJVO&

• Criar maior proximidade entre os escolas e as empresas, para que, em

coniunto, se desenvolvam cursos profissionais que contribuam para

aumentar o sucesso escolar, o sucesso dos próprios cursos e respetiva

adesão, e colmatar as necessidades de médio e longo prazo das empresas

no que ao recm lamento de técnicos especializados diz respeito;
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• Contribuir para uma maior qualificação profissional intermédia dos nossos

jovens estudantes, e assim reduzir o défice de técnicos especializados nos

empresas;

• Desenvolver ações que visem incrementar o reconhecimento social da

formação profissional, com especial enfoque nos alunos do 3.° ciclo do

ensino básico, famílias, docentes, bem como na comunidade em geral;

• Articular a oferta concelhia de (armação profissional, interpretando as

relevâncias atdbuídas pela ANQEP 1. P. e pelo SANQ da Área Metropolitana

de Lisboa, criando sinergias entre escolas e reduzindo o sobreposição de

cursos;

• Contribuir para a melhoria da qualidade da educação e formação dos

jovens. promovendo a integração de jovens na escola, porticulormente os

que pretendem concluir os estudos secundários com uma formação prática

e umo qualificação profissional;

• Potenciar a articulação entre os Serviços de Psicologia e Orientação como

forma de promover o reconhecimento, pelos alunos, dos perfis profissionais

dos técnicos com qualificoções intermédias relevantes:

• Permitir que o número de alunas no concelho a frequentar o ensino

secundário em vias prolissionolizontes (36% no ano letivo 2W 8/201 9) convijo

progressivamente com a taxa de participação em Portugal dos alunos do

ensino secundário em modalidades de dupla certificação (40,8% no mesmo

ano letivo).

COMPROMISSOS:

O Município de Vila Franca de Xira, signatário desta Carta de Compromisso

Profissional +, compromete-se:
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• A desempenhar um papel facilitador e coordenador entre os empresas e os

escolas, designadamente através dos seu Gabinete de Investimento.

Economia e Inovação e do seu Departamento de Educação;

• A promover e a coordenar, junto das entidades responsáveis, a adequação

contínua dos Cursos Profissionais, definidos à partida, às necessidades

identificadas;

• A promover e participar em ações que visem incrementar o reconhecimento

social da formação profissional, com alunos, escolas, famílias, docentes e

comunidade em geral;

• A promover, pelos meios ao seu dispor, a oferta de cursos profissionais

existente no concelho, destacando, sempre que pertinente, os cursos

ãncora de cada escola e a ligação estabelecido com empresas;

• A promover a valorização dos cursos profissionais, nomeadamente através

do acolhimento de estágios e diferenciando os apoios municipais dirigidos

aos Cursos Profissionais e aos seus alunos;

• À realização de um evento público anual promotor das profissões com

qualificações intermédias.

Os Agrupamentos de Escolas e a Escola Secundária Gago Coutinho. signatários

desta Corta de Compromisso Profissional +, comprometem’se:

• A identificar atempodamente a oferta formativa disponível em cada ano

letivo, por formo a possibilitar a sua divulgação em tempo útil, permitindo

aos alunos e encarregados de educação fazerem escolhas informadas e às

empresas planearem o sua ação;
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A manifestar proactivamente a sua disponibilidade em proceder à

adequação da sua oferta formativa às necessidades de recrutamento de

técnicos especializados apresentadas pelos empresas, manifestando os

condições disponíveis e necessários para tal;

• A participar ativamente na realização de um evento público anual promotor

das profissões com qualificações intermédios;

• A identificar as atividades que podem ser colocadas em prático em

porcedos Escola/Empresa (sejam workshops com profissionais,

acompanhamento de profissionais no local de trabalho por 1 dia, cursos de

literocia profissional e industrial para jovens e fomflias, programas de trainees,

visitas de estudo ou o acompanhamento de estágios curriculares e/ou

profissionais, entre outros);

• Promover o contacto dos alunos do 3° ciclo do ensino básico com os alunos

e com a realidade do ensino profissional.

As empresas signatárias desta Cada de Compromisso Profissional +

comprometem-se:

• A manter um mopeamenta atualizado dos perfis de qualificação por si

identificados como prioritários, bem como os necessidades de recrutamento

de técnicos especializados, de curto, médio e longo prazo;

• A identificar os meios de que dispõem para criar parcedas com os escolas,

nomeadamente na contribuição para o apetrechamento das escolas com

espaços adequados à formação técnica ou na mobilização dos seus

recursos humanos para a lecionação de componentes técnicas, desde que,

diretamente relacionado com perfis de qualificação identificados como

prioritários pelas empresas e em linho com a disponibilidade financeira te
outras) a avaliar no momento por cada empresa unilateralmente;
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• A participar ativamente na realização de um evento público anual promotor

das profissões com qualificações intermédias;

• A identificar as atividades que podem ser colocadas em prática em

parcerias Empresa / Escola (como sejam workshops com profissionais,

acompanhamento de profissionais no local de trabalho por 1 dia, cursos de

literacia profissional e industrial para jovens e familias, programas de troinees,

visitas de estudo ou a oferta de estágios curriculores e/ou profissionais);

• A desenvolver, em estreita articulação com o Município de Vila ranca de Xira

e com as escolas, diversas formas de branding, nomeadamente lançamento

de outdoors e criação do micro site Profissional --.
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