
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INSTITUTO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL DA 
CESPU 

 

 

PLANO ANUAL DE ATIVIDADES  

2022 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

  2 

1. INTRODUÇÃO 

O Plano Anual de Atividades do Instituto de Formação Profissional da CESPU (IFP-CESPU) reflete e 

responde às políticas e orientações estratégicas do instituto em matérias de educação e formação 

profissional e formação de adultos.  

Tendo em conta as políticas e orientações estratégicas definidas, o Plano Anual de Atividades de 

2022 pretende, através do planeamento das ações a desenvolver no ano e dos recursos afetos às 

mesmas, contribuir para a concretização da estratégia definida.  

Os objetivos estratégicos redefinidos no projeto educativo para o triénio 2021-2023, são os 

seguintes: 

 

OE1 – Desenvolver um Sistema de Gestão e Garantia da Qualidade, alinhado com o Quadro EQAVET 

para a Formação Profissional e obter o selo de conformidade EQAVET; 

OE2 – Aumentar e diversificar a oferta formativa; 

OE3 – Apostar na qualidade do ensino e formação profissional; 

OE4 – Adotar mecanismos de aproximação do IFP-CESPU ao meio empresarial e à comunidade 

envolvente, com vista a responder às necessidades regionais de emprego; 

OE5 – Melhorar as condições materiais e tecnológicas do IFP-CESPU;  

OE6 – Cumprimento dos objetivos definidos para o Centro Qualifica; 

OE7 – Contribuir para o enriquecimento da vertente social e sociocultural na educação dos(as) 

alunos(as)/formandos(as);  

OE8 – Apostar na internacionalização do IFP-CESPU, nos estágios e intercâmbios a realizar no 

espaço europeu; 

OE9 – Preparação do processo para a criação de uma escola profissional. 

 

Os objetivos acima são concretizados e operacionalizados através de um trabalho conjunto entre a 

direção, os(as) professores(as)/formadores(as), o SPO, os(as) alunos(as)/formandos(as), os(as) 

encarregados(as) de educação, funcionários(as) e os parceiros e outros stakeholders, no sentido de 

proporcionar aos(às) nossos(as) alunos(as)/formandos(as) uma formação completa em todas as 

suas componentes: humana, cultural, social, científica, técnica, tecnológica, prática e cívica. 

O resultado desse trabalho conjunto da comunidade educativa encontra-se materializado no 

presente Plano Anual de Atividades.  
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2. OFERTA FORMATIVA 

2.1. Cursos de dupla certificação 

Relativamente à oferta formativa de dupla certificação, o IFP prevê, até ao final do ano de 2022 ter 

em funcionamento os seguintes cursos: 

Cursos de Aprendizagem N.º de Turmas 

Técnico/a de Apoio à Gestão 4 

Técnico/a Auxiliar de Saúde 6 

Técnico/a Assistente Dentário 5 

Técnico/a de Eletrónica Médica 1 

Técnico/a de Massagem, de Estética e Bem-
estar 

1 

Técnico/a de Relações Laborais 1 

 

Cursos de Educação e Formação de Adultos N.º de Turmas 

Técnico/a de Contabilidade 1 

Técnico/a de Eletrónica Médica 1 

Técnico/a de Qualidade 1 

Agente em Geriatria 1 

 

2.2. Outra oferta formativa 

Paralelamente à oferta formativa de longa duração, o IFP prevê até ao final do ano de 2021 executar 

as seguintes formações:  

Formações Modulares N.º de Turmas 

341 - Comércio 65 

344 – Contabilidade e Fiscalidade 10 

345 – Gestão e Administração 4 

346 – Secretariado 10 

347 – Enquadramento na Organização/Empresa 4 

481 – Ciências Informáticas 5 

521 – Metalurgia e Metalomecânica 1 

523 – Eletrónica e automação 1 

542 – Indústrias do Têxtil, Vestuário, Calçado e Couro 1 

724 – Ciências Dentárias 3 

729 – Saúde – Programas não classificados noutra área de formação 13 
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761 – Serviços de Apoio a Crianças e Jovens 23 

762 – Trabalho Social e Orientação 18 

811 – Hotelaria e Restauração 7 

815 – Cuidados de beleza 1 

861 – Proteção de Pessoas e Bens 3 

862 – Segurança e higiene no trabalho 2 

 

Cursos de Públicos Estratégicos N.º de Turmas 

Formação de Públicos Estratégicos para obtenção da 
especialização em Igualdade de Género 

2 

Formação de agentes qualificados/as que atuem no domínio 
da Violência Doméstica e/ou da prevenção da vitimização ou 
revitimização desta – Técnicos/as de Apoio à Vítima (TAV) 

1 

Formação de Formadores/as para obtenção de especialização 
em Igualdade de Género 

0 

Avaliação e Gestão de Risco de Violência Doméstica 0 

Género, Igualdade e Cidadania 2 

 

3. CENTRO QUALIFICA 

Relativamente ao Centro Qualifica, o IFP desenvolve processo de Reconhecimento, Validação e 

Certificação de Competências com o objetivo de melhorar as qualificações da comunidade onde se 

insere.  

Paralelamente, orienta e encaminha os inscritos para formação escolar, profissional ou de dupla 

certificação para melhor qualificar os seus inscritos para a integração no mercado de trabalho.  

É objetivo do Centro Qualifica até final do ano a concretização dos seguintes indicadores:  

 

Objetivos 
Meta 

(jan a dez 2022) 

Inscritos 975 

Encaminhados 878 

Encaminhados para outras ofertas 354 

Encaminhados para o processo de RVCC 524 

Certificados/Em processo 478 
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4. PLANO ANUAL DE ATIVIDADES 

O plano anual de atividade de 2022 pretende ser um documento orientador do IFP-CESPU assim 

como um documento de divulgação das atividades planeadas e desenvolvidas no instituto e para a 

comunidade educativa. 



OBJETIVO ESTRATÉGICO NOME DA ATIVIDADE DESCRIÇÃO CALENDARIZAÇÃO ESTIMATIVA DE CUSTO DINAMIZADORES DESTINATÁRIOS
OE3 Apostar na qualidade do ensino e formação 
profissional;
OE7 Contribuir para o enriquecimento da vertente 
social e sociocultural na educação dos(as) 
alunos(as)/formandos(as); 

Prosseguimento de estudos e 
preparação para os exames 

nacionais

Sessão de esclarecimento acerca do acesso ao ensino superior 
e preparação para os exames nacionais.

Mês de Janeiro (anualmente) 0,00 €

IFP-CESPU/ 
Departamento de Apoio 

ao Estudante / 
Departamento de 

Ingresso

Alunos(as)/formandos(as) finalistas dos cursos de 
Aprendizagem; outros(as) alunos (as)/ formandos(as) 

participantes em outras ofertas formativas

OE08 Apostar na internacionalização do IFP-CESPU, 
nos estágios e intercâmbios a realizar no espaço 
europeu;

Preparação das mobilidade do 
Projeto Erasmus+. 

Reuniões entre todos os elementos da equipa do Instituto de 
Formação Profissional para a preparação das mobilidades de 

Formação Prática em Contexto de Trabalho definidas em 
cronograma;

Reuniões via Skype com a entidade parceira; 
Reunião com os/as formandos/as e staff que vão realizar as 

mobilidades. 

4 de Janeiro a 21 de Janeiro de 
2022;

21 a 28 de Fevereiro de 2022.
0,00 €

Equipa IFP-CESPU 
Erasmus

Alunos(as)/formandos(as) dos cursos de 
Aprendizagem

OE7 Contribuir para o enriquecimento da vertente 
social e sociocultural na educação dos(as) 
alunos(as)/formandos(as); 

Dia do Obrigado Exposição Fotográfica - "Obrigado por um dia" 11 de Janeiro de 2022 0,00 €
IFP-CESPU - 

Aprendizagem
Alunos(as)/formandos(as) dos cursos de 

Aprendizagem

OE08 Apostar na internacionalização do IFP-CESPU, 
nos estágios e intercâmbios a realizar no espaço 
europeu;

Primeira atividade de 
mobilidade Erasmus de 

alunos(as)/ formandos(as) e 
Staff Docente

Mobilidade de Formação Prática em Contexto de Trabalho de 
duas formandas do Curso de Técnico/a Auxiliar de Saúde_06  e 

um staff docente 

24 de Janeiro de 2022 a 24 de 
Março de 2022

0,00 €
Equipa IFP-CESPU 

Erasmus
Alunos(as)/formandos(as) e docentes dos cursos de 

Aprendizagem

OE7 Contribuir para o enriquecimento da vertente 
social e sociocultural na educação dos(as) 
alunos(as)/formandos(as); 

Dia Internacional da 
Privacidade de Dados

Cartaz de sensibilização - Registos Seguros 28 de janeiro 2022 0,00 €
IFP-CESPU - 

Aprendizagem
Alunos(as)/formandos(as) dos cursos de 

Aprendizagem

OE7 Contribuir para o enriquecimento da vertente 
social e sociocultural na educação dos(as) 
alunos(as)/formandos(as); 

Parlamento de Jovens

O Pograma Parlamento de Jovens é uma iniciativa da 
Assembleia da República, dirigida a jovens dos 2º e 3º ciclos do 
ensino básico e secundário. Este desenvolve-se em 3 fases ao 

longo do ano letivo:
- 1ª fase: Escola (Debate do tema; Processo eleitoral; Sessão 

escolar)
- 2ª fase (Realização de Sessões Distritais/Regionais) 

- 3ª fase (Realização da Sessão Nacional do Parlamento dos 
Jovens;

1ª fase: 28 de Janeiro de 2022 2ª 
fase: 21 e 22 de Março de 2022

3ª fase: ainda a definir
300,00 €

IFP-CESPU - Equipa 
Técnico pedagógica  TAG

Alunos(as)/formandos(as) dos cursos de 
Aprendizagem

OE7 Contribuir para o enriquecimento da vertente 
social e sociocultural na educação dos(as) 
alunos(as)/formandos(as); 

Dia Internacional da Luta 
Contra o Cancro

Caminhada "Caminhar Contra o Cancro" 
Folheto/ Cartaz de sensibilização na prevenção do cancro

04 de fevereiro de 2022 0,00 €
IFP-CESPU - 

Aprendizagem
Alunos(as)/formandos(as) dos cursos de 

Aprendizagem

OE7 Contribuir para o enriquecimento da vertente 
social e sociocultural na educação dos(as) 
alunos(as)/formandos(as); 

Dia Internacional da Internet 
Segura

Cartaz/ Folheto sensibilização - CiberSegurança 09 de fevereiro de 2022 0,00 €
IFP-CESPU - 

Aprendizagem
Alunos(as)/formandos(as) dos cursos de 

Aprendizagem

OE7 Contribuir para o enriquecimento da vertente 
social e sociocultural na educação dos(as) 
alunos(as)/formandos(as); 

Dia Mundial do Doente Webinar - O Papel do TAS nos Cuidados de Saúde 11 de fevereiro de 2022 0,00 €
IFP-CESPU - 

Aprendizagem
Alunos(as)/formandos(as) dos cursos de 

Aprendizagem

OE08 Apostar na internacionalização do IFP-CESPU, 
nos estágios e intercâmbios a realizar no espaço 
europeu;

Segunda atividade de 
mobilidade Erasmus de 

alunos(as)/ formandos(as) e 
Staff Administrativo

Mobilidade de Formação Prática em  Contexto de Trabalho de 
duas formandas do Curso de Técnico/a de Apoio à Gestão_03 

e um formando do Curso de Técnico/a de Apoio à Gestão_04  e 
um staff administrativo. 

14 de fevereiro de 2022 a 27 de 
Fevereiro de 2022

0,00 €
Equipa IFP-CESPU 

Erasmus
Alunos(as)/formandos(as) e técnico administrativo dos 

cursos de Aprendizagem

OE7 Contribuir para o enriquecimento da vertente 
social e sociocultural na educação dos(as) 
alunos(as)/formandos(as); 

Dia Nacional do Doente 
Coronário

Caminhada - "Coração Saudável"
Folheto/ Cartaz de sensibilização na prevenção de doenças 

cardíacas
14 de fevereiro de 2022 0,00 €

IFP-CESPU - 
Aprendizagem

Alunos(as)/formandos(as) dos cursos de 
Aprendizagem

OE7 Contribuir para o enriquecimento da vertente 
social e sociocultural na educação dos(as) 
alunos(as)/formandos(as); 

Dia Mundial da Justiça Social 20 de fevereiro de 2022 0,00 €
IFP-CESPU - 

Aprendizagem
Alunos(as)/formandos(as) dos cursos de 

Aprendizagem

OE7 Contribuir para o enriquecimento da vertente 
social e sociocultural na educação dos(as) 
alunos(as)/formandos(as); 

Dia Mundial da Língua 
Materna

21 de fevereiro de 2022 0,00 €
IFP-CESPU - 

Aprendizagem
Alunos(as)/formandos(as) dos cursos de 

Aprendizagem

OE7 Contribuir para o enriquecimento da vertente 
social e sociocultural na educação dos(as) 
alunos(as)/formandos(as); 

Dia Mundial das Doenças 
Raras

28 de fevereiro de 2022 0,00 €
IFP-CESPU - 

Aprendizagem
Alunos(as)/formandos(as) dos cursos de 

Aprendizagem

OE8 Apostar na internacionalização do IFP-CESPU, 
nos estágios e intercâmbios a realizar no espaço 
europeu;

Exposição sobre as instituições 
internacionais

Organização e exposição, sob forma de vídeo, de várias 
instituições Internacionais

1 de fevereiro de 2022 0,00 €

Formadores(as) de 
Inglês/ Formandos(as) 

do 2º ano dos Cursos de 
Aprendizagem

Alunos(as)/ Formandos(as) dos cursos de 
Aprendizagem

PLANO ANUAL DE ATIVIDADES
INSTITUTO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL
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OE7 Contribuir para o enriquecimento da vertente 
social e sociocultural na educação dos(as) 
alunos(as)/formandos(as); 

Atividades de Carnaval Desfile de Carnaval e Concurso de Máscaras 1 de março de 2022 100,00 €
IFP-CESPU - 

Aprendizagem 
Alunos(as)/formandos(as) dos cursos de 

Aprendizagem

OE7 Contribuir para o enriquecimento da vertente 
social e sociocultural na educação dos(as) 
alunos(as)/formandos(as); 

Campanha de sensibilização 
com o tema: Drogas

Cartazes de sensibilização - Tabagismo/Àlcool 3 de março de 2022 0,00 €
IFP-CESPU - 

Aprendizagem e Docente
Alunos(as)/formandos(as) dos cursos de 

Aprendizagem 

OE7 Contribuir para o enriquecimento da vertente 
social e sociocultural na educação dos(as) 
alunos(as)/formandos(as); 

Campanha de sensibilização 
com o tema: Bullying

Folhetos com informações acerca do Bullying e contactos de 
apoio à vitima  

4 de março de 2022 0,00 €
IFP-CESPU - 

Aprendizagem e Docente
Alunos(as)/formandos(as) dos cursos de 

Aprendizagem 

OE7 Contribuir para o enriquecimento da vertente 
social e sociocultural na educação dos(as) 
alunos(as)/formandos(as); 

Dia Mundial da Mulher
Caminhada - "Pela Mulher"

Exposição fotográfica - "O Mundo e a Mulher"
08 de março de 2022 0,00 €

IFP-CESPU - 
Aprendizagem

Alunos(as)/formandos(as) dos cursos de 
Aprendizagem

OE08 Apostar na internacionalização do IFP-CESPU, 
nos estágios e intercâmbios a realizar no espaço 
europeu

Acolhimento de alunos(as)/ 
formandos(as) e docentes da 
entidade parceira de Espanha 

para mobilidades Erasmus 

Integração/Preparação na Formação em Contexto de Trabalho 
e apresentação da instituição e funcionamento dos cursos de 

aprendizagem da CESPU para cinco alunos(as)/formandos(as) e 
uma docente. 

20 de março de 2022 a 25 de 
março de 2022

100,00 €
Equipa IFP-CESPU 

Erasmus
Alunos(as)/formandos(as) e docentes da entidade 

parceira (CIPFP LA COSTERA)

OE08 Apostar na internacionalização do IFP-CESPU, 
nos estágios e intercâmbios a realizar no espaço 
europeu

Terceira  atividade de 
mobilidade Erasmus de 

alunos(as)/ formandos(as) e 
Staff Docente

Mobilidade de Formação Prática em Contexto de Trabalho de 
dois formandos do Curso de Técnico/a Auxiliar de Saúde_07  e 

um staff docente 

21 de março de 2022 a 19 de 
maio de 2022

0,00 €
Equipa IFP-CESPU 

Erasmus
Alunos(as)/formandos(as) e docentes dos cursos de 

Aprendizagem

OE7 Contribuir para o enriquecimento da vertente 
social e sociocultural na educação dos(as) 
alunos(as)/formandos(as); 

Luta contra a discriminação 
racial

Folheto/ Cartaz de sensibilização na prevenção do cancro 21 de março de 2022 0,00 €
IFP-CESPU - 

Aprendizagem
Alunos(as)/formandos(as) dos cursos de 

Aprendizagem

OE7 Contribuir para o enriquecimento da vertente 
social e sociocultural na educação dos(as) 
alunos(as)/formandos(as); 

Dia Nacional do Estudante 24 de março de 2022 0,00 €
IFP-CESPU - 

Aprendizagem
Alunos(as)/formandos(as) dos cursos de 

Aprendizagem

OE7 Contribuir para o enriquecimento da vertente 
social e sociocultural na educação dos(as) 
alunos(as)/formandos(as); 

Visita de estudo ao Oceanário 
de Lisboa

Atividade de Atelier e Visita Guiada ao Oceanário 29 de março de 2022 230,00 €
IFP-CESPU - 

Aprendizagem
Formandos(as) de TAD_05 e das mobilidades Erasmus 

de Espanha

OE4 Adotar mecanismos de aproximação do IFP-
CESPU ao meio empresarial e à comunidade 
envolvente, com vista a responder às necessidades 
regionais de emprego;
OE6 Cumprimento dos objetivos definidos para o 
Centro Qualifica
OE7 Contribuir para o enriquecimento da vertente 
social e sociocultural na educação dos(as) 
alunos(as)/formandos(as); 

Sessões (in)conveniente
Sessão de formação com formador(a) convidado(a) sobre 

determinada área a abordar
Março de 2022 0,00 €

Centro Qualifica da 
CESPU

Candidatos(as) a processos RVCC

OE7 Contribuir para o enriquecimento da vertente 
social e sociocultural na educação dos(as) 
alunos(as)/formandos(as); 

Recolha de bens para a 
Ucrânia

Sensibilização para recolha de bens para a Ucrânia juntamente 
com a AE IUCS

Março de 2022 0,00 € IFP-CESPU Todos/as os/as formandos/as

OE3 Apostar na qualidade do ensino e formação 
profissional;
OE4 Adotar mecanismos de aproximação do IFP-
CESPU ao meio empresarial e à comunidade 
envolvente, com vista a responder às necessidades 
regionais de emprego
OE7 Contribuir para o enriquecimento da vertente 
social e sociocultural na educação dos(as) 
alunos(as)/formandos(as); 

Qualifica | Exponor 14ª edição 
Futurália | FIL

Feira de edicação, formação,juventude e emprego
30 de março de 2022 a 02 de 

abril de 2022
500,00 €

IFP-CESPU - 
Aprendizagem 

Alunos(as)/formandos(as) dos cursos de 
Aprendizagem

OE3 Apostar na qualidade do ensino e formação 
profissional;

Prova de Avaliação Final (PAF) 
dos Cursos de Técnico/a 

Auxiliar de Saúde_06

A PAF assume o carácter de prova individual de desempenho 
profissional, perante um júri, e consiste em três momentos 

distintos:
- Prova teórica (exame escrito);

Apresentação individual de Trabalhos em Multimédia;
- Exercício Prático

16, 17 e 18 de março de 2022 100,00 €
IFP-CESPU - Equipa 
Técnico pedagógica 

TAS/ Júri TAS
Alunos(as)/ formandos(as) TAS_06
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OE3 Apostar na qualidade do ensino e formação 
profissional;

Prova de Avaliação Final (PAF) 
dos cursos de Técnico/a 
Assistente Dentário_03

A PAF assume o carácter de prova individual de desempenho 
profissional, perante um júri, e consiste em três momentos 

distintos:
- Prova teórica (exame escrito);

Apresentação individual de Trabalhos em Multimédia;
- Exercício Prático (Gincana)

23 e 24 de março de 2022 100,00 €
IFP-CESPU - Equipa 
Técnico pedagógico 

TAD/ Júri TAD
Alunos(as)/ formandos(as) TAD_03

OE7 Contribuir para o enriquecimento da vertente 
social e sociocultural na educação dos(as) 
alunos(as)/formandos(as); 

Dia Mundial da Saúde
Caminhada - "Pela tua Saúde"

Webinar - O Papel dos TAS nos Cuidados de Saúde
07 de abril de 2022 0,00 €

IFP-CESPU - 
Aprendizagem

Alunos(as)/formandos(as) dos cursos de 
Aprendizagem

OE3 Apostar na qualidade do ensino e formação 
profissional;

Prova de Avaliação Final (PAF) 
dos Cursos de Técnico/a de 

Apoio à Gestão_03

A PAF assume o carácter de prova individual de desempenho 
profissional, perante um júri, e consiste em três momentos 

distintos:
- Prova teórica (exame escrito);

Apresentação individual de Trabalhos em Multimédia;
- Exercício Prático (Simulador de Gestão Empresarial)

11, 12 e 13 de abril de 2022 100,00 €
IFP-CESPU - Equipa 
Técnico pedagógica 

TAG/ Júri TAG
Alunos(as)/ formandos(as) TAG_03

OE3 Apostar na qualidade do ensino e formação 
profissional;
OE7 Contribuir para o enriquecimento da vertente 
social e sociocultural na educação dos(as) 
alunos(as)/formandos(as); 

Feira de Educação, Formação, 
Juventude e Emprego (13ª 

edição)
Deslocação dos/as formandos/as à Feira 20, 21 e 22 de abril de 2022 835,00 €

IFP-CESPU - 
Aprendizagem; IFP-

CESPU - EFA

Alunos(as)/formandos(as) dos cursos de 
Aprendizagem e dos Cursos EFA

OE7 Contribuir para o enriquecimento da vertente 
social e sociocultural na educação dos(as) 
alunos(as)/formandos(as); 

Cerimónia de Finalistas Baile de Finalistas dos Finalistas Abril / Maio de 2022 0,00 €
IFP-CESPU - 

Aprendizagem
Formandos(as) Finalistas  dos cursos de Aprendizagem

OE3 Apostar na qualidade do ensino e formação 
profissional;
OE7 Contribuir para o enriquecimento da vertente 
social e sociocultural na educação dos(as) 
alunos(as)/formandos(as); 

Dia Mundial da Higienização 
das Mãos

Palestra de Sensibilização com Equipa de Enfermeiros para a 
higienização correta das maos, utilizando um equipamento de 

monotirização e controlo e higienização 
05 de maio de 2022 0,00 €

IFP-CESPU - 
Aprendizagem

Alunos(as)/formandos(as) dos cursos de 
Aprendizagem

OE7 Contribuir para o enriquecimento da vertente 
social e sociocultural na educação dos(as) 
alunos(as)/formandos(as); 

Projeto Eco-Escolas
Atividade para criação de vídeo para sensibilização para o 

consumo de plástico
09 de maio de 2022 0,00 €

IFP-CESPU - 
Aprendizagem

Alunos(as)/formandos(as) dos cursos de 
Aprendizagem

OE3 Apostar na qualidade do ensino e formação 
profissional;
OE7 Contribuir para o enriquecimento da vertente 
social e sociocultural na educação dos(as) 
alunos(as)/formandos(as); 

Dia Nacional do Pensamento 
Crítico

10 de maio de 2022 / 21 de maio 
de 2022

0,00 €
IFP-CESPU - 

Aprendizagem
Alunos(as)/formandos(as) dos cursos de 

Aprendizagem

OE7 Contribuir para o enriquecimento da vertente 
social e sociocultural na educação dos(as) 
alunos(as)/formandos(as); 

Dia Internacional da Luta 
Contra a Homofobia e a 

Transfobia
17 de maio de 2022 0,00 €

IFP-CESPU - 
Aprendizagem

Alunos(as)/formandos(as) dos cursos de 
Aprendizagem

OE3 Apostar na qualidade do ensino e formação 
profissional;
OE7 Contribuir para o enriquecimento da vertente 
social e sociocultural na educação dos(as) 
alunos(as)/formandos(as); 

Projeto Eco-Escolas
Campanha de sensibilização do Dr. João Costa da CMParedes 
acerca de ameaça para a biodiversidade (plantas invasoras vs 

autóctones)
18 de maio de 2022 0,00 €

IFP-CESPU - 
Aprendizagem

Alunos(as)/formandos(as) dos cursos de 
Aprendizagem

OE7 Contribuir para o enriquecimento da vertente 
social e sociocultural na educação dos(as) 
alunos(as)/formandos(as); 

Oficina da Regueifa e Biscoito Deslocação dos/as Formandos/as à Oficina 19 de maio de 2022 40,00 €
IFP-CESPU - Curso EFA 

(AG) 
Formandos/as da Turma Agente em Geriatria dos 

Cursos EFA

OE3 Apostar na qualidade do ensino e formação 
profissional;
OE7 Contribuir para o enriquecimento da vertente 
social e sociocultural na educação dos(as) 
alunos(as)/formandos(as); 

Projeto Eco-Escolas
Campanha de sensibilização com afixação de posters para 
alertar para o excesso de consumo de agua e eletricidade

20 de maio de 2022 20,00 €
IFP-CESPU - 

Aprendizagem
Alunos(as)/formandos(as) dos cursos de 

Aprendizagem

OE7 Contribuir para o enriquecimento da vertente 
social e sociocultural na educação dos(as) 
alunos(as)/formandos(as); 

Projeto Eco-Escolas Caminhada "Eco-Escolas" 25 de maio de 2022 50,00 €
IFP-CESPU - 

Aprendizagem
Alunos(as)/formandos(as) dos cursos de 

Aprendizagem
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OE3 Apostar na qualidade do ensino e formação 
profissional;
OE7 Contribuir para o enriquecimento da vertente 
social e sociocultural na educação dos(as) 
alunos(as)/formandos(as); 

4ª Encontro de Gerontologia 
ESSVA

Conferência/Seminário " Ser idoso - envelhecer no feminino" 26 de maio de 2022 260,00 €
IFP-CESPU - 

Aprendizagem
Alunos(as)/formandos(as) dos cursos de 

Aprendizagem

OE7 Contribuir para o enriquecimento da vertente 
social e sociocultural na educação dos(as) 
alunos(as)/formandos(as); 

Dia Mundial sem Tabaco Folheto/Cartaz de sensibilização malefícios do tabaco 31 de maio de 2022 0,00 €
IFP-CESPU - 

Aprendizagem
Alunos(as)/formandos(as) dos cursos de 

Aprendizagem

OE7 Contribuir para o enriquecimento da vertente 
social e sociocultural na educação dos(as) 
alunos(as)/formandos(as); 

Cerimónia de Entrega de 
Diplomas

Entrega de Diplomas aos/às formandos(as) Maio de 2022 200,00 €
Centro Qualifica da 

CESPU
Candidatos(as) a processos RVCC

OE4 Adotar mecanismos de aproximação do IFP-
CESPU ao meio empresarial e à comunidade 
envolvente, com vista a responder às necessidades 
regionais de emprego;
OE6 Cumprimento dos objetivos definidos para o 
Centro Qualifica
OE7 Contribuir para o enriquecimento da vertente 
social e sociocultural na educação dos(as) 
alunos(as)/formandos(as); 

Letras na Mesa Tertúlia com presença de um(a) autor(a) Maio de 2022 50,00 €
Centro Qualifica da 

CESPU
Candidatos(as) a processos RVCC e público em geral

OE7 Contribuir para o enriquecimento da vertente 
social e sociocultural na educação dos(as) 
alunos(as)/formandos(as); 

Dia Mundial do Ambiente 05 de junho de 2022 0,00 €
IFP-CESPU - 

Aprendizagem
Alunos(as)/formandos(as) dos cursos de 

Aprendizagem

OE7 Contribuir para o enriquecimento da vertente 
social e sociocultural na educação dos(as) 
alunos(as)/formandos(as); 

Dia Internacional da Violência 
contra Idosos

15 de junho de 2022 0,00 €
IFP-CESPU - 

Aprendizagem
Alunos(as)/formandos(as) dos cursos de 

Aprendizagem

OE7 Contribuir para o enriquecimento da vertente 
social e sociocultural na educação dos(as) 
alunos(as)/formandos(as); 

Dia Mundial das Redes Sociais 30 de junho de 2022 0,00 €
IFP-CESPU - 

Aprendizagem
Alunos(as)/formandos(as) dos cursos de 

Aprendizagem

OE8 Apostar na internacionalização do IFP-CESPU, 
nos estágios e intercâmbios a realizar no espaço 
europeu;

Mobilidades do Projeto 
Erasmus+

Reuniões com o staff, alunos(as)/formandos(as) e entidade 
parceira ao longo de todas as mobilidades. 

6 de Dezembro de 2021 a 21 de 
Maio de 2022. 

0,00 €
IFP-CESPU - 

Aprendizagem 
Alunos(as)/formandos(as) dos cursos de 

Aprendizagem

OE7 Contribuir para o enriquecimento da vertente 
social e sociocultural na educação dos(as) 
alunos(as)/formandos(as); 

Sunset - Final do Ano Letivo
Evento de Final do Ano Letivo dos/as formandos/as dos cursos 

de Aprendizagem na Piscina Verde em Paredes
24 de junho de 2022 500,00 € IFP-CESPU

Alunos(as)/formandos(as) dos cursos de 
Aprendizagem

OE3 Apostar na qualidade do ensino e formação 
profissional;

Entrevistas para a seleção 
dos(as) candidatos(as) para os 

cursos de aprendizagem

A entrevista de seleção para os cursos de aprendizagem da 
CESPU decorre em duas fases:
1ª fase (Entrevista individual);

2ª fase (Entrevista com os/as Encarregados/as de Educação);
Estas entrevistas conferem uma pontuação de 0-100 pontos, 

sendo que o(a) candidato(a) terá que obter pontuação igual ou 
superior a 50 pontos nos diferentes parâmetros de avaliação 

para integrar os cursos.

1ª fase: 01/06/22 a 30/06/22
2ª fase: 01/07/22 

0,00 € IFP-CESPU Candidatos(as) a cursos de Aprendizagem

OE8 Apostar na internacionalização do IFP-CESPU, 
nos estágios e intercâmbios a realizar no espaço 
europeu;

Disseminação do Resultados 
do Projeto Erasmus+

Reunião com todos(as) os(as) formandos(as) dos cursos de 
aprendizagem e os que realizaram as atividades de mobilidade 

nesse ano letivo. 
Maio e Junho 2022 0,00 €

Equipa IFP-CESPU 
Erasmus

Alunos(as)/formandos(as) dos cursos de 
Aprendizagem

OE4 Adotar mecanismos de aproximação do IFP-
CESPU ao meio empresarial e à comunidade 
envolvente, com vista a responder às necessidades 
regionais de emprego;
OE6 Cumprimento dos objetivos definidos para o 
Centro Qualifica
OE7 Contribuir para o enriquecimento da vertente 
social e sociocultural na educação dos(as) 
alunos(as)/formandos(as); 

Sessões (in)conveniente
Sessão de formação com formador(a) convidado(a) sobre 

determinada área a abordar
Junho de 2022 100,00 €

Centro Qualifica da 
CESPU

Candidatos(as) a processos RVCC
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OE4 Adotar mecanismos de aproximação do IFP-
CESPU ao meio empresarial e à comunidade 
envolvente, com vista a responder às necessidades 
regionais de emprego

Receção dos novos(as) 
formandos(as) e 

encarregados(as) de educação

Os(as) novos(as) alunos(as)/formandos(as) e encarregados(as) 
de educação são convidados a virem à CESPU para conhecerem 

a instituição e toda a equipa do Instituto de Formação 
Profissional da CESPU

1ª fase: 01/08/22 a 05/08/22 0,00 € IFP-CESPU
Alunos(as)/formandos(as) dos cursos de 

Aprendizagem

OE4 Adotar mecanismos de aproximação do IFP-
CESPU ao meio empresarial e à comunidade 
envolvente, com vista a responder às necessidades 
regionais de emprego;
OE7 Contribuir para o enriquecimento da vertente 
social e sociocultural na educação dos(as) 
alunos(as)/formandos(as); 

Feira Emprego | CESPU

Participação das empresas e escolas da região, com stand de 
exposições e demonstrações práticas dos cursos em 

funcionamento na CESPU e ofertas de emprego nas diferentes 
áres

julho de 2022 1 000,00 €
IFP-CESPU - 

aprendizagem | Turma 
de TAG_04

Todos(as) os(as) alunos(as)/formandos(as) de escolas 
profissionais e secundárias da região

OE7 Contribuir para o enriquecimento da vertente 
social e sociocultural na educação dos(as) 
alunos(as)/formandos(as); 

Visita de estudo à CESPU / 
Caminhada ao Parque de 

Campo

Participação dos/as formandos/as dos cursos EFA numa 
caminhada de convívio para partilha de experiências, bem como 

visita guiada às instalações da CESPU e rastreio dentário 
gratuito

julho de 2022 500,00 € IFP-CESPU Formandos/as Cursos EFA

OE7 Contribuir para o enriquecimento da vertente 
social e sociocultural na educação dos(as) 
alunos(as)/formandos(as); 

Dia Internacional da Caridade 05 de setembro de 2022 0,00 €
IFP-CESPU - 

Aprendizagem
Alunos(as)/formandos(as) dos cursos de 

Aprendizagem

OE7 Contribuir para o enriquecimento da vertente 
social e sociocultural na educação dos(as) 
alunos(as)/formandos(as); 

Dia Mundial da Prevenção do 
Suicídio

10 de setembro de 2022 0,00 €
IFP-CESPU - 

Aprendizagem
Alunos(as)/formandos(as) dos cursos de 

Aprendizagem

OE7 Contribuir para o enriquecimento da vertente 
social e sociocultural na educação dos(as) 
alunos(as)/formandos(as); 

Jornadas do Técnico/a Auxiliar 
de Saúde - Dia Nacional da 

Luta da Pessoa com 
Deficiência

21 de setembro de 2022 300,00 €
IFP-CESPU - 

Aprendizagem
Alunos(as)/formandos(as) dos cursos de 

Aprendizagem

OE7 Contribuir para o enriquecimento da vertente 
social e sociocultural na educação dos(as) 
alunos(as)/formandos(as); 

Dia Mundial do Coração 29 de setembro de 2022 0,00 €
IFP-CESPU - 

Aprendizagem
Alunos(as)/formandos(as) dos cursos de 

Aprendizagem

OE4 Adotar mecanismos de aproximação do IFP-
CESPU ao meio empresarial e à comunidade 
envolvente, com vista a responder às necessidades 
regionais de emprego;
OE6 Cumprimento dos objetivos definidos para o 
Centro Qualifica
OE7 Contribuir para o enriquecimento da vertente 
social e sociocultural na educação dos(as) 
alunos(as)/formandos(as); 

Sessões (in)conveniente
Sessão de formação com formador(a) convidado(a) sobre 

determinada área a abordar
Setembro de 2022 50,00 €

Centro Qualifica da 
CESPU

Candidatos(as) a processos RVCC

OE8 Apostar na internacionalização do IFP-CESPU, 
nos estágios e intercâmbios a realizar no espaço 
europeu;

Divulgação do Projeto Erasmus 
+

Divulgação do Projeto Erasmus + através das plataformas 
digitais (imagens e vídeios com os testemunhos de alunos(as) 
universitários que tiveram experiências de Erasmus) e entrega 

de panfletos na comunidade escolar.

Julho , Agosto e Setembro 2022 0,00 €
IFP-CESPU - 

Aprendizagem
Alunos(as)/formandos(as) dos cursos de 

Aprendizagem

OE7 Contribuir para o enriquecimento da vertente 
social e sociocultural na educação dos(as) 
alunos(as)/formandos(as); 

Dia Mundial da Saúde Mental 10 de outubro de 2022 0,00 €
IFP-CESPU - 

Aprendizagem
Alunos(as)/formandos(as) dos cursos de 

Aprendizagem

OE7 Contribuir para o enriquecimento da vertente 
social e sociocultural na educação dos(as) 
alunos(as)/formandos(as); 

Dia Mundial do Combate à 
Obesidade

Caminhada - "DIZ NÃO à obesidade"
Folheto/ Cartaz de sensibilização de luta contra a obesidade

11 de outubro de 2022 0,00 €
IFP-CESPU - 

Aprendizagem
Alunos(as)/formandos(as) dos cursos de 

Aprendizagem

OE7 Contribuir para o enriquecimento da vertente 
social e sociocultural na educação dos(as) 
alunos(as)/formandos(as); 

Dia Mundial do Combate ao 
Bullying

Folheto/ Cartaz de sensibilização de luta contra o Bullying 20 de outubro de 2022 0,00 €
IFP-CESPU - 

Aprendizagem
Alunos(as)/formandos(as) dos cursos de 

Aprendizagem

OE7 Contribuir para o enriquecimento da vertente 
social e sociocultural na educação dos(as) 
alunos(as)/formandos(as); 

Dia Internacional da 3ª Idade
Folheto/ Cartaz de sensibilização da 3ª Idade

Exposição Fotográfica - " A 1ª Geração"
28 de outubro de 2022 0,00 €

IFP-CESPU - 
Aprendizagem

Alunos(as)/formandos(as) dos cursos de 
Aprendizagem

OE7 Contribuir para o enriquecimento da vertente 
social e sociocultural na educação dos(as) 
alunos(as)/formandos(as); 

Dia Nacional da prevenção do 
cancro da mama

Folheto/ Cartaz de sensibilização na prevenção do cancro
" Exposição fotográfica - "

30 de outubro de 2022 0,00 €
IFP-CESPU - 

Aprendizagem
Alunos(as)/formandos(as) dos cursos de 

Aprendizagem

OE7 Contribuir para o enriquecimento da vertente 
social e sociocultural na educação do(as) alunos(as)/ 

formandos(as); 
Halloween

Decoração das salas de aula; pinturas faciais; vídeos que 
abordam a temática

31 de outubro de 2022 0,00 €
IFP-CESPU - 

Aprendizagem
Alunos(as)/formandos(as) dos cursos de 

Aprendizagem
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OE7 Contribuir para o enriquecimento da vertente 
social e sociocultural na educação do(as) alunos(as)/ 

formandos(as); 
S. Martinho

Cada um dos/as formandos/as irá trazer castanhas e irá 
realizar-se um Magusto de forma a relembrar/manter as 

tradições
novembro de 2022 0,00 € IFP-CESPU - Curso EFA Alunos(as)/Formandos(as) dos cursos EFA

OE7 Contribuir para o enriquecimento da vertente 
social e sociocultural na educação dos(as) 
alunos(as)/formandos(as); 

Dia Mundial contra a sida 01 de dezembro de 2022 0,00 €
IFP-CESPU - 

Aprendizagem
Alunos(as)/formandos(as) dos cursos de 

Aprendizagem

OE7 Contribuir para o enriquecimento da vertente 
social e sociocultural na educação dos(as) 
alunos(as)/formandos(as); 

Dia Internacional das pessoas 
com deficiência

03 de dezembro de 2022 0,00 €
IFP-CESPU - 

Aprendizagem
Alunos(as)/formandos(as) dos cursos de 

Aprendizagem

OE7 Contribuir para o enriquecimento da vertente 
social e sociocultural na educação dos(as) 
alunos(as)/formandos(as); 

Dia Internacional dos Direitos 
Humanos

10 de dezembro de 2022 0,00 €
IFP-CESPU - 

Aprendizagem
Alunos(as)/formandos(as) dos cursos de 

Aprendizagem

OE3 Apostar na qualidade do ensino e formação 
profissional;

Oferta Formativa
Criação da oferta formativa para o próximo ano civil e 

divulgação da mesma
Junho - Dezembro 2022 500,00 € IFP-CESPU Público em geral

OE7 Contribuir para o enriquecimento da vertente 
social e sociocultural na educação dos(as) 
alunos(as)/formandos(as); 

Jantar de Natal Convívio de Natal entre colaboradores(as) CESPU dezembro de 2022 0,00 € IFP-CESPU Toda a Comunidade CESPU

OE7 Contribuir para o enriquecimento da vertente 
social e sociocultural na educação do(as) alunos(as)/ 

formandos(as); 
Decoração de Natal Decoração das salas de aula e espaços comuns dezembro de 2022 0,00 €

IFP-CESPU - 
Aprendizagem

Alunos(as)/formandos(as) dos cursos de 
Aprendizagem

OE7 Contribuir para o enriquecimento da vertente 
social e sociocultural na educação dos(as) 

alunos(as)/formandos(as); 
Convívio de Natal

Os(as) alunos(as)/ formando(as), irão trazer iguarias referentes 
à época Natalícia, e assim fazer um lanche partilhado, de modo 

a relembrar/manter tradições
dezembro de 2022 0,00 € IFP-CESPU Alunos(as)/Formandos(as) dos cursos EFA

OE4 Adotar mecanismos de aproximação do IFP-
CESPU ao meio empresarial e à comunidade 
envolvente, com vista a responder às necessidades 
regionais de emprego;
OE6 Cumprimento dos objetivos definidos para o 
Centro Qualifica
OE7 Contribuir para o enriquecimento da vertente 
social e sociocultural na educação dos(as) 
alunos(as)/formandos(as); 

Letras na Mesa Tertúlia com presença de um(a) autor(a) Dezembro de 2022 50,00 €
Centro Qualifica da 

CESPU
Candidatos(as) a processos RVCC e público em geral

OE4 Adotar mecanismos de aproximação do IFP-
CESPU ao meio empresarial e à comunidade 
envolvente, com vista a responder às necessidades 
regionais de emprego;
OE6 Cumprimento dos objetivos definidos para o 
Centro Qualifica
OE7 Contribuir para o enriquecimento da vertente 
social e sociocultural na educação dos(as) 
alunos(as)/formandos(as); 

Sessões (in)conveniente
Sessão de formação com formador(a) convidado(a) sobre 

determinada área a abordar
Dezembro de 2022 0,00 €

Centro Qualifica da 
CESPU

Candidatos(as) a processos RVCC

OE3 Apostar na qualidade do ensino e formação 
profissional;
OE4 Adotar mecanismos de aproximação do IFP-
CESPU ao meio empresarial e à comunidade 
envolvente, com vista a responder às necessidades 
regionais de emprego
OE7 Contribuir para o enriquecimento da vertente 
social e sociocultural na educação dos(as) 
alunos(as)/formandos(as); 

Campeonato Nacional de 
Profissões

Competições dirigidas a jovens, que visam demonstrar o nível 
individual de competências, rigor e domínio de técnicas e de 

ferramentas para o exercício de cada profissão através de 
provas práticas de desemprego.

data a definir 2 000,00 €
IFP-CESPU - Equipa 
Técnicopedagógica - 

Aprendizagem

Alunos(as)/ formandos(as) 3º ano Cursos de 
Aprendizagem

OE7 Contribuir para o enriquecimento da vertente 
social e sociocultural na educação dos(as) 
alunos(as)/formandos(as); 

Desporto Escolar Torneio de Futebol  a definir 200,00 €
IFP-CESPU - 

Aprendizagem 
Alunos(as)/formandos(as) dos cursos de 

Aprendizagem

OE7 Contribuir para o enriquecimento da vertente 
social e sociocultural na educação dos(as) 
alunos(as)/formandos(as); 

Plano Nacional de Formação 
Financeira | Todos Contam

Um projeto que visa dar a conhecer a importância da inclusão e 
formação financeira, definindo os princípios gerais de 

orientação para a sua promoção. 
a definir 0,00 €

IFP-CESPU - Equipa 
Técnico pedagógica  TAG

Formandos/as das turmas TAG
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OE01  Desenvolver um Sistema de Gestão e Garantia 
da Qualidade, alinhado com o Quadro EQAVET para a 
Formação Profissional e obter o selo de conformidade 
EQAVET;
OE3 Apostar na qualidade do ensino e formação 
profissional;
OE4 Adotar mecanismos de aproximação do IFP-
CESPU ao meio empresarial e à comunidade 
envolvente, com vista a responder às necessidades 
regionais de emprego
OE9 – Preparação do processo para a criação de uma 
escola profissional

Certificação EQAVET Reuniões de Equipa a definir 0,00 € Equipa EQAVET IFP - CESPU

OE01  Desenvolver um Sistema de Gestão e Garantia 
da Qualidade, alinhado com o Quadro EQAVET para a 
Formação Profissional e obter o selo de conformidade 
EQAVET;
OE3 Apostar na qualidade do ensino e formação 
profissional;
OE4 Adotar mecanismos de aproximação do IFP-
CESPU ao meio empresarial e à comunidade 
envolvente, com vista a responder às necessidades 
regionais de emprego
OE9 – Preparação do processo para a criação de uma 
escola profissional

Seminários EQAVET
Seminário de formação interna

a definir 200,00 € Equipa EQAVET IFP - CESPU +  parceiros estratégicos 
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