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Nota Introdutória 

A Escola Profissional de Agricultura e Desenvolvimento Rural de Carvalhais/ 

Mirandela é uma escola Pública do Ministério da Educação, criada pela Portaria n.º 

285/2000 de 23 de Maio, resultante da transformação da Escola Profissional de 

Agricultura de Carvalhais, criada por contrato-programa, ao abrigo do Decreto-Lei nº 

26/89 de 21 de Janeiro, homologado em 10 de Agosto de 1992 e tendo como 

promotores a Escola Secundária de Carvalhais, a Câmara Municipal de Mirandela e a 

Junta de Freguesia de Carvalhais. 

A oferta formativa atual da Escola centra-se, sobretudo, em cursos profissionais, criados 

ao abrigo do Decreto-Lei n.º 74/2004, de 26 de Março, com as alterações introduzidas 

pelo Decreto-Lei n.º 24/2006, de 6 de Fevereiro e pelo Decreto-Lei n.º 272/2007, de 26 

de Julho, em diversas áreas de intervenção, das quais se destaca a produção agrária. Os 

planos curriculares destes cursos incluem três áreas de formação: sociocultural, 

científica e técnica sendo parte integrante desta última a Formação em Contexto de 

Trabalho (FCT). Além destes, a escola ainda oferece Cursos CEF nível II e nível III e 

Cursos Vocacionais também estes contemplam no respetivo currículo uma componente 

de formação prática em contexto de trabalho. 

A Escola Profissional de Agricultura e Desenvolvimento Rural de Carvalhais - 

Mirandela sentiu necessidade de criar um Gabinete de Inserção Profissional (GIP) com 

o objetivo de proporcionar aos seus alunos, de segundo e terceiro anos, formação em 

contexto de trabalho. Essa formação é realizada em diversas empresas da região e 

permite a aplicação e consolidação dos domínios técnicos-práticos adquiridos na escola 

durante a frequência dos diferentes cursos.  

A Formação em Contexto de Trabalho permite ainda à Escola poder verificar a 

adequação dos programas às necessidades reais do mercado de trabalho e, 

simultaneamente, permitir que as empresas avaliem as capacidades dos alunos, nesta 

fase dos seus cursos, facilitando, deste modo, uma maior interação entre a Escola e as 

Empresas. 

Assim, o Gabinete de Inserção Profissional da Escola Profissional de Agricultura e 

Desenvolvimento Rural de Carvalhais/Mirandela, cujo projeto se concretiza nas páginas 

subsequentes, tem como principal objetivo, além dos enumerados no momento próprio, 
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ser um elo de ligação entre a escola e o mercado de trabalho por forma a otimizar todas 

as formações em contexto de trabalho que os seus alunos têm que fazer ao longo do seu 

percurso formativo e ser um suporte para os mesmos ao longo do seu processo de 

inserção profissional. 

 

Objetivos 

1. O Gabinete de Inserção Profissional, em articulação com a Direção Pedagógica, tem 

como objetivos o estabelecimento de contactos entre as empresas e entidades da 

região, no sentido de assegurar a concretização de Protocolos de Cooperação para a 

Formação em Contexto de Trabalho e facilitar a posterior inserção dos alunos no 

mercado de trabalho. 

2. Proporcionar aos alunos o contacto com a vida ativa. 

3. Sondar a recetividade das empresas da região para o acolhimento dos jovens em 

período de estágio; 

4. Fazer o levantamento de alguns dados dos alunos, nomeadamente a opção por 

determinada vertente técnica e/ou área de residência; 

5. Criar e manter atualizada uma base de dados com informações sobre potenciais 

empresas acolhedoras; 

6. Criar uma base de dados com informações sobre os alunos, que serão 

disponibilizadas às empresas que solicitem candidatos a futuros posto de trabalho. 

7. Divulgar oportunidades de Estágios/empregos 

8. Recolher informação relativa à oferta de emprego com vista à orientação da oferta 

formativa da escola; 

9. Acompanhar e orientar os alunos em processo de inserção profissional: 

9.2 Divulgar medidas de apoio ao emprego; 

9.3 Divulgar qualificação e ideias empreendedoras; 
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9.4 Divulgar apoios comunitários de incentivo ao investimento/criação do próprio 

emprego; 

9.5 Divulgar ofertas qualificantes pós-formação; 

9.6 Divulgação e encaminhamento para medidas de apoio ao emprego, qualificação 

e empreendedorismo; 

9.7 Divulgação de programas comunitários que promovam a mobilidade no 

emprego e na formação profissional no espaço europeu. 

 

Competências 

Compete ao Gabinete de Inserção Profissional: 

a) Colaborar com os Diretores de Curso na seleção das empresas e entidades cooperantes 

na FCT; 

b) Solicitar anualmente a caracterização das empresas e entidades cooperantes na 

FCT/PAP aos Diretores de Curso, de forma a manter atualizada a base de dados 

existente; 

c) Proceder à análise e tratamento estatístico dos resultados obtidos através dos 

Diagnósticos de Formação elaborados com os Orientadores das Empresas e Entidades 

de acolhimento na FCT, apresentando-os à Direção Pedagógica e Diretores de Curso, no 

final de cada Ciclo de Formação, com vista a adaptar as competências a desenvolver às 

necessidades identificadas; 

d) Solicitar aos alunos diplomados a atualização dos seus contactos e currículos, com o 

objetivo de apoiar a sua inserção profissional; 

e) Promover a empregabilidade dos alunos diplomados, respondendo às solicitações das 

empresas e entidades que contactam a EPADRC a solicitar técnicos intermédios das 

diferentes áreas de formação ministradas na escola, fornecendo-lhes contactos e 

currículos; 

f) Divulgar a Oferta Formativa da EPADRC, em cada ano letivo, junto das escolas da 

região de Trás-os-Montes e Alto Douro; 
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g) Dinamizar, em articulação com os Diretores de Curso, a Mostra de Cursos e outras 

atividades conducentes à promoção da EPADRC e da sua oferta formativa, em cada ano 

letivo; 

h) Promover, em articulação com os Diretores de Curso, seminários e outras atividades 

que facilitem a aproximação e o contacto direto das empresas e entidades com os alunos 

e docentes da EPADRC; 

i) Propor, de acordo com o levantamento das necessidades de formação das empresas e 

entidades, a candidatura a novos Cursos. 

 

Coordenação 

1. O Gabinete de Inserção Profissional (GIP) tem um Coordenador, que pode ser 

coadjuvado por outros docentes e um funcionário. 

2. O Coordenador do GIP é nomeado pelo Diretor e reporta diretamente à Direção 

Pedagógica. 

3.  Compete ao Coordenador do GIP: 

a) Apoiar os Diretores de Curso na seleção das entidades de acolhimento de estagiários, 

bem como na assinatura de Protocolos de Estágio; 

b) Coadjuvar a Direção Pedagógica na supervisão das atividades de Formação em 

Contexto de Trabalho; 

c) Organizar e atualizar permanentemente a bolsa de empresas e entidades de acolhimento 

de estagiários; 

d) Organizar e atualizar permanentemente a bolsa de ofertas de emprego, acompanhando a 

colocação de ex-alunos no mercado de trabalho, bem como o seu percurso profissional, 

nos dois anos subsequentes à conclusão dos cursos. 

e) Incentivar, orientar e acompanhar os alunos em processo de inserção profissional para a 

criação do seu próprio emprego trabalhando em estreita ligação com os IEFP e os 

diversos parceiros da escola. 
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Articulação 

De acordo com a Portaria n.º 550-D/2004, de 21 de Maio, Despacho n.º 14 758/2004 e 

Despacho Conjunto n.º 453/2004, de 27 de Julho, a Formação em Contexto de 

Trabalho e a Prova de Aptidão Profissional são coordenadas, quer pelo Director de 

Curso
1
, quer pela Direção da Escola. Desta forma, todo o trabalho desenvolvido pelo 

GIP será um trabalho de apoio e retaguarda àqueles que são responsáveis pelas 

Formações em Contexto de Trabalho. Este trabalho de retaguarda centrar-se-á na 

elaboração de bases de dados informativas sobre todos os aspetos relacionados com os 

contextos de trabalho; no apoio à elaboração de documentos e regulamentação quer da 

FCT quer da PAP. Neste sentido, o trabalho do GIP passará, sempre, pelos 

coordenadores de curso e pala Direção da escola. O GIP apenas trabalhará com os 

alunos que já não se encontrem na escola, mas que se encontrem em contexto de 

inserção no mercado de trabalho. 

 

                                                           
1
 Funções de acordo com o Despacho n.º 14 758/2004: 

a) Articular com os órgãos de gestão da escola, bem como com as estruturas intermédias de 

articulação e coordenação pedagógica, no que respeita aos procedimentos necessários à 

realização da prova de aptidão profissional (PAP). 

b) Assegurar a articulação entre a escola e as entidades de acolhimento da FCT, identificando-

as, selecionando-as, preparando protocolos, participando na elaboração do plano da FCT e dos 

contratos de formação, procedendo à distribuição dos formandos por aquelas entidades e 

coordenando o acompanhamento dos mesmos, em estreita relação com o orientador e o monitor 

responsáveis pelo acompanhamento dos alunos. 
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Carvalhais, 03 de Setembro de 2014 

 

O Diretor 

________________________________ 

Manuel Joaquim Taveira Pereira 

 

 

 

Aprovado pelo Conselho Geral em   

 


