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1. Objectivos, Resultados Esperados e Âmbito de Intervenção  

 

De acordo com os dados recolhidos no último trimestre de 2007 pelo do INE, cerca de 

52% da população activa portuguesa não possui, à data, a escolaridade de 9 anos. Em 

2000, ano que antecedeu a criação do Sistema Nacional de RVCC, esta percentagem era 

de 64%. 

 

O ex-INFTUR, no âmbito da sua missão de qualificação dos Recursos Humanos do 

Turismo, foi uma das primeiras entidades a implementar um Centro Novas 

Oportunidades, ainda no ano de 2001, tendo o CNO da Escola de Hotelaria e Turismo de 

Lisboa (CNO – EHTL) certificado, desde então, 852 adultos. 

 

A iniciativa Novas Oportunidades tem como objectivo qualificar 1.000.000 de activos até 

2010.  

 

O facto de 4.000.000 (71%) dos actuais activos terem um nível de escolaridade inferior 

ao ensino secundário conduziu à decisão de alargar o sistema de RVCC ao nível 

secundário, tendo o governo estabelecido como meta atingir 125.000 certificações até 

2010. 

 

Durante o ano de 2007 o RVCC de nível secundário foi sendo implementado 

gradualmente na rede nacional de Centros Novas Oportunidades. O Turismo de Portugal 

irá, durante o ano de 2008, implementar este nível de certificação nos seus três CNO. 

 

Nestes 6 anos de actividade, temos procurado implementar um sistema de certificação 

que, cumulativamente, permita a recuperação dos défices de qualificação escolar e 

profissional que ainda caracterizam uma percentagem significativa dos activos do sector, 

pelo que o CNO - EHTL  mantém como público-alvo prioritário os Profissionais da 

Hotelaria, Restauração e Turismo. 
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Este facto não tem impedido, no entanto, que os profissionais de outros sectores de 

actividade, empregados ou desempregados, que não tendo completado o seu percurso 

escolar e que vêem no CNO uma oportunidade de certificação que lhes poderá oferecer 

uma mais valia capaz de impulsionar a aposta em trilhos mais consonantes com os seus 

interesses pessoais, tenham tido acesso aos CNO promovidos pelo Turismo de Portugal 

e, consequentemente, se tenham inscrito CNO - EHTL. 

 

Temos a funcionar, desde Agosto de 2005, a valência da certificação profissional para o 

sector da Hotelaria, Restauração e Turismo tendo sido analisados, desde então, 35 

pedidos de reconhecimento de competências profissionais para acesso à carteira 

profissional. 

 

Relativamente à nossa intervenção junto de públicos mais desfavorecidos e/ou com 

maiores dificuldades de inserção no mercado de trabalho, o facto do nosso CNO estar 

próximo do Centro Porta Amiga das Olaias (AMI), tem levado a que alguns dos seus 

utentes sejam atendidos no nosso Centro, situação que se irá manter futuramente. 

 

Finalmente, importa referir que a Escola de Hotelaria e Turismo de Lisboa tem acesso 

adequado para adultos em cadeira de rodas, assim como um WC devidamente 

adaptado. 
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2. Âmbito de Intervenção 

 

O CNO-EHTL, instalado na Escola de Hotelaria e Turismo de Lisboa, garante a 

itinerância, duas vezes por semana, na Escola de Hotelaria e Turismo do Estoril (EHTE), 

concelho de Cascais. 

 

Actualmente, no que respeita a itinerância, verificamos um decréscimo de inscrições no 

que respeita o nível básico mas, em contrapartida, uma grande afluência de candidatos 

ao nível secundário de certificação. 

 

A manutenção desta itinerância justifica-se, justamente, pelo facto de continuarmos a 

ter uma afluência de candidatos, tanto direccionados pelo Centro de Emprego de 

Cascais, como pela via do “passa a palavra” através dos adultos que temos certificado 

na zona de Cascais e Oeiras.    
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3. Modelo de Organização e Gestão 

 

O funcionamento de um Centro Novas Oportunidades, pelos objectivos estratégicos que 

lhe são inerentes, deve ter uma lógica de funcionamento flexível e adaptável às 

necessidades dos adultos. Assim, o horário de funcionamento terá em conta a 

disponibilidade do nosso público-alvo, permitindo que as deslocações dos adultos ao 

nosso Centro possam ser conciliáveis com os seus compromissos pessoais e 

profissionais. 

 

O Horário aqui apresentado será meramente indicativo, podendo ser adaptado, com o 

intuito acima referido. 

 

                           Segunda a Sexta, das 9:00h às 21:00h 

        Sábado, das 09:00h às 13:00h 

 

A actividade de itinerância na Escola de Hotelaria e Turismo do Estoril (E.H.T.E) será 

mantida, considerando a afluência de inscrições nesse local, e assegurada por uma 

Profissional RVC. Os formadores deslocar-se–ao até à E.H.T.E. consoante as 

necessidades dos processos aí desenvolvidos. 

 

Os Júris de Validação e Certificação decorrerão na sede do nosso CNO. 

 

Dando continuidade ao que tem sido efectuado nos anos anteriores, as reuniões da 

equipa técnico-pedagógica ocorrerão uma vez por semana, estando presente também a 

Coordenadora.  

 

Relativamente ao modelo de funcionamento, a equipa do CNO – EHTL privilegia o 

trabalho em pequenos grupos, essencial para que seja efectuado um balanço de 

competências personalizado e que vá ao encontro dos princípios que regem um 

processo desta natureza. 
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As sessões são organizadas uma a duas vezes por semana, durante cerca de 2 horas, 

num horário que seja compatível com os compromissos pessoais e profissionais dos 

adultos que nos procuram.  

 

 

4. Parcerias Territoriais e Institucionais 

 

Como consequência directa do plano de divulgação implementado desde o 2º semestre 

de 2005, junto dos Centros de Emprego da Grande Lisboa, das Unidades Hoteleiras e 

nas Acções de Formação para os activos do sector, enquadradas no plano de formação 

contínua da EHTL, as inscrições no nosso CNO mantêm-se elevadas.  

 

Considerando a eficácia desta estratégia, em 2008 continuaremos a articulação com os 

serviços acima referidos. 

 

Este tipo de divulgação será constituída, conforme já foi referido, por sessões de 

informação/inscrição relativamente ao Centro Novas Oportunidades que poderão, 

consoante as situações, ser efectuadas na EHTL ou nas próprias entidades. 

 

Para ir ao encontro do nosso público-alvo, propomo-nos reforçar o contacto constante e 

mais directo com as Unidades Hoteleiras, promovendo a realização de sessões de 

informação/inscrição nas mesmas e, nas situações em que o número de funcionários 

inscritos o permita, o processo RVCC poderá ser efectuado parcialmente nas próprias 

Unidades. 

 

A partir destas sessões será possível trabalhar com grupos de adultos com traços 

comuns, por exemplo: 

 

- I.E.F.P – trabalharemos com desempregados; 

- Hotéis – profissionais do sector da hotelaria, restauração e turismo; 

- Escolas – Auxiliares de Acção Educativa, etc. 
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Deste modo estamos a identificar as nossas parcerias, que serão a dois níveis: 

 

 Ao nível das entidades ligadas ao sector turístico, como sejam: 

 

  - Associações Profissionais; 

  - Associações Empresariais; 

  - Associações Sindicais; 

  - Organismos de Turismo. 

   

 Ao nível das entidades locais não relacionadas com o sector turístico: 

- Centros de Emprego; 

- Associações de Desenvolvimento Local; 

- Associações Culturais; 

- Câmaras Municipais; 

- Juntas de freguesia; 

- IPSS. 

 

Em Lisboa é nossa intenção manter a parceria, informal, estabelecida nos anos 

anteriores com o Centro de Emprego de Picoas, ao nível da divulgação do nosso CNO.  

 

No final de 2007 estabelecemos uma parceria informal com o grupo Ibersol, ao nível do 

encaminhamento de funcionários sem qualificação escolar de nível básico e/ou 

secundário, que vamos manter em 2008. 

 

Relativamente aos adultos sem perfil para um processo desta natureza, vamos procurar 

aprofundar a rede local de entidades com oferta educativa e formativa externa ao CNO. 

 

É nossa intenção estabelecer parcerias com as entidades formadoras da nossa zona de 

actuação, que promovam oferta formativa externa às nossas actividades, para que 

possamos não só receber eventuais candidatos, mas também para que tenhamos uma 

rede efectiva para podermos encaminhar candidatos sem perfil para RVCC ou que 

estando em processo necessitem de frequentar acções de formação de curta duração. 
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Paralelamente, no que respeita a nossa actuação no Concelho de Cascais, vamos manter 

as parcerias informais estabelecidas com a “Casa Grande da Galiza”. Trata-se de uma 

instituição que, para além de outras actividades, promove cursos de informática de 

custo reduzido, para os quais temos encaminhado candidatos com iliteracia tecnológica, 

e que tem um protocolo com o Ministério da Educação, através do qual desenvolve 

cursos de nível B1 e B2 para adultos em horário pós laboral. Este tem sido um recurso 

ao nível do encaminhamento de adultos que não têm perfil para efectuarem o processo 

RVCC. 

 

 

5 – Plano de Auto-Avaliação e Formação da Equipa do CNO 

 

A realização de reuniões técnico-pedagógicas semanalmente tem sido o principal 

momento de auto-avaliação da equipa, que manteremos em 2008. Nestas reuniões 

aferimos regularmente a metodologia adoptada e os circuitos de comunicação interna do 

Centro. 

 

A nível formal, será criado um documento de auto-avaliação para cada elemento da 

equipa, que será posteriormente discutido em reunião com a Coordenação e Direcção do 

CNO.  

 

À semelhança dos anos anteriores, realizaremos anualmente uma análise SWOT do 

nosso Centro Novas Oportunidades. 

 

Relativamente ao feedback dos utentes certificados, iremos manter o documento em 

vigor no Centro. Trata-se de um questionário onde cada adulto refere o seu grau de 

satisfação/insatisfação face aos elementos da equipa com os quais trabalhou e 

actividades efectuadas. 

 



PLANO ESTRATÉGICO DE INTERVENÇÃO / 2008 

CNO - EHTL 
Escola de Hotelaria e Turismo de Lisboa 

10 

À semelhança dos anos anteriores, a equipa prevê estar presente nos eventos 

dinamizados pela ANQ ou em outras acções que se revelem pertinentes para a formação 

profissional da equipa deste CNO. 

 

Para o ano de 2008, prevemos promover pelo menos duas jornadas de trabalho com os 

CNO da Escola de Hotelaria e Turismo de Coimbra e do Algarve, que terão como 

objectivo a reflexão/discussão das metodologias que caracterizam o trabalho das 

diferentes equipas. 

 

 

6 – Sistema de Financiamento 

 

O CNO da Escola de Hotelaria e Turismo de Lisboa irá candidatar-se ao POPH. 

 
 

7 – Metas Físicas 

 

Nível B – 1000 inscritos: 

Nível Inscritos Com Diagnóstico e 

encaminhamento definidos 

Em processo RVCC Certificados (total e parcial) 

Básico 600 540 378 359 

Secundário 400 360 162 113 

 

Considerando que o período de financiamento pelo POPH irá de 01 de Março de 2008 a 

31 de Dezembro de 2008, a execução física será assumida nos valores abaixo 

apresentados: 

 

Nível B – 1000 inscritos: 

Nível Inscritos Com Diagnóstico e 

encaminhamento definidos 

Em processo RVCC Certificados (total e parcial) 

Básico 500 450 315 300 

Secundário 334 300 135 94 
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INTRODUÇÃO 

 

O presente plano integra-se e articula-se com um conjunto de outros documentos 

reguladores que orientam a actividade do CNO, que no seu todo constituem o Dossier 

Técnico Pedagógico e que passamos a mencionar: 

 Plano técnico-pedagógico 2009-2010 do agrupamento de Escolas de Lisboa 

(EHTL Santarém, EHTL Lisboa, EHTL Setúbal) 

 Plano de Actividades para o ano de 2010 para o mesmo agrupamento de Escolas 

 Relatório de Auto-avaliação CNO – 2009 

 Relatório de actividades CNO - 2009 

 Plano de acções de melhoria CNO – 2010 

Neste sentido é provável que a informação se repita, por um lado, ou que seja 

necessária consultar a globalidade dos documentos para que seja possível ter uma visão 

global das diferentes componentes da nossa actividade. 

Em suma, os pontos aqui abordados remetem, simplesmente para a informação que 

está inserida no SIGO, e que antecipa a elaboração das candidaturas para cada biénio 
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1. ÂMBITO DE INTERVENÇÃO 

 

1.1. Objectivos  

 

Nos últimos 7 anos de actividade, temos procurado implementar um sistema de 

certificação que, cumulativamente, permita a recuperação dos défices de qualificação 

escolar e profissional que ainda caracterizam uma percentagem significativa dos activos 

do sector, pelo que o CNO - EHTL mantém como público-alvo prioritário os Profissionais 

da Hotelaria, Restauração e Turismo. 

 

O investimento na divulgação do CNO, junto da população de activos de sector surge, 

assim, como um objectivo central, potenciado pela mudança de instalações que, mais 

apelativas e adequadas, promovem de uma forma mais intensa e evidente o espaço e as 

suas ofertas. Neste âmbito continuarão a ser planeadas acções de sensibilização e 

esclarecimento junto de unidades hoteleiras, associações profissionais e empresariais. 

 

É de acordo com estes princípios que pretendemos assinalar o ano de 2010 como o ano 

da implementação do RVCC-Profissional, abrindo uma nova porta de certificação aos 

activos do sector, actualizando ao modelo anterior de certificação profissional, menos 

abrangente e integrador de competências desenvolvidas em diferentes contextos. Neste 

sentido, foi estruturada uma resposta às necessidades de formação profissional já 

diagnosticadas que se centram, acima de tudo, nas áreas da cozinha e restaurante/bar. 

 

Este facto não tem impedido, no entanto, que os profissionais de outros sectores de 

actividade, empregados ou desempregados, que não tendo completado o seu percurso 

escolar e que vêem no CNO uma oportunidade de certificação que lhes poderá oferecer 

uma mais-valia capaz de impulsionar a aposta em trilhos mais consonantes com os seus 

interesses pessoais, tenham tido acesso aos CNO promovidos pelo Turismo de Portugal 

e, consequentemente, se tenham inscrito CNO - EHTL. 
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De acordo com a evolução da implementação da Iniciativa Novas Oportunidades e a 

aposta cada vez mais diversificada na criação de ofertas de qualificação que permitam a 

certificação para o nível secundário, e ainda, tendo em conta a alteração da localização 

geográfica da nova EHTL, e logo, a diferenciação da população-alvo, apostámos, para o 

ano de 2010, na certificação para o nível secundário, de acordo com as metas definidas 

para o patamar B, assumindo um ajuste na composição do valor global para 60% nível 

secundário e 40% nível básico e respeitando as proporções que constam nas tabelas do 

documento regulador que remetem para as diferentes fases do processo. 

 

Relativamente à nossa intervenção junto de públicos mais desfavorecidos e/ou com 

maiores dificuldades de inserção no mercado de trabalho, retomamos o contacto e 

parceria com o Centro de Emprego do Conde Redondo, de modo a agilizar a resposta a 

Adultos que se encontrem em situação de desemprego. O contacto, ainda não 

efectivado, com as instituições locais permitirá também estruturar a reposta adequada 

às necessidades diagnosticadas. 

 

No quadro dos objectivos definidos para 2010 sublinhamos, ainda, a solidificação da 

parceria com entidades formadoras de modo a poder dar resposta célere às 

necessidades da população de inscritos, promovendo uma oferta formativa co-

financiada, dando assim soluções formais e certificadas a dois obstáculos à fluidez da 

certificação: dificuldades em TIC para o nível básico e dificuldades em Língua 

Estrangeira – Inglês para o nível secundário. Ambas as formações ocorreram em horário 

pós-laboral nas instalações da EHTL. Com esta oferta estamos certos que 

conseguiremos transformar “abandonos” e “desistências” em sucessos de certificação. 

 

Realce final para a necessidade de manter e alargar a rede de respostas e 

encaminhamentos para ofertas formativas, no âmbito da construção do itinerário de 

formação de Adultos, tanto do nível básico, como do nível secundário. 
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1.2. Modelo de Organização e Gestão 

 

O funcionamento de um Centro Novas Oportunidades, pelos objectivos estratégicos que 

lhe são inerentes, deve ter uma lógica de funcionamento flexível e adaptável às 

necessidades dos adultos. Assim, o horário de funcionamento terá em conta a 

disponibilidade do nosso público-alvo, permitindo que as deslocações dos adultos ao 

nosso Centro possam ser conciliáveis com os seus compromissos pessoais e 

profissionais. 

 

O Horário aqui apresentado será meramente indicativo, podendo ser adaptado, com o 

intuito acima referido. 

 

                           Segunda a Sexta, das 9:00h às 21:00h 

        Sábado, das 09:00h às 13:00h 

 

A actividade de itinerância na Escola de Hotelaria e Turismo do Estoril (EHTE) será 

mantida, considerando a afluência de inscrições nesse local, e assegurada por uma 

Profissional RVC. Os formadores deslocar-se-ão até à EHTE consoante as necessidades 

dos processos aí desenvolvidos. 

 

A manutenção desta itinerância justifica-se, justamente, pelo facto de continuarmos a 

ter uma afluência de candidatos, sobretudo para o nível secundário, tanto direccionados 

pelo Centro de Emprego de Cascais, como pela via do “passa a palavra” através dos 

adultos que temos certificado na zona de Cascais e Oeiras.    

 

Os Júris de Validação e Certificação decorrerão na sede do nosso CNO. 

 

Dando continuidade ao que tem sido efectuado nos anos anteriores, as reuniões da 

equipa técnico-pedagógica ocorrerão uma vez por semana, estando presente também a 

Coordenadora.  
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Relativamente ao modelo de funcionamento, a equipa do CNO – EHTL privilegia o 

trabalho em pequenos grupos, essencial para que seja efectuado um balanço de 

competências personalizado e que vá ao encontro dos princípios que regem um 

processo desta natureza. 

 

As sessões são organizadas uma a duas vezes por semana, durante cerca de 3 horas, 

num horário que seja compatível com os compromissos pessoais e profissionais dos 

adultos que nos procuram e desenvolvem-se, sempre que possível, na sala de 

informática. 

 

1.3. Articulação com a Rede de Entidades de Educação e Formação da 

Região 

 

De acordo com os objectivos acima referidos as prioridades são as seguintes, no que diz 

respeito à integração do CNO na comunidade local e estabelecimento de parcerias com 

entidades de Educação e Formação: 

 Levantamento das entidades formadoras a actuar na área envolvente (centros de 

formação, escolas, centro de emprego, associações)  

 Identificação das entidades de apoio, desenvolvimento e intervenção local (Junta 

de freguesia, associações locais) 

 Estabelecimento de contactos directos com as entidades formadoras identificadas 

numa dinâmica de partilha e interacção “alimentando” o binómio procura versus 

oferta. 

 Promoção de soluções de encaminhamento e resposta a necessidades formativas 

diagnosticadas. 

 Consolidação, tendo em conta que o CNO continua a localizar-se em 

Lisboa/centro, das parcerias já estabelecidas e que provaram dar respostas 

eficazes. 

Por outro lado, e agora no quadro da divulgação e estabelecimento de parcerias com 

entidades do sector, tendo em vista o aumento do número de activos da hotelaria e 

restauração que recorre ao CNO, propomos o seguinte: 
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 Realização de acções de sensibilização e esclarecimento em entidades como: 

Associações Profissionais; Associações Empresariais; Associações Sindicais; 

Organismos de Turismo; Unidades Hoteleiras. 

 Reforçar o contacto constante e mais directo com as Unidades Hoteleiras, 

promovendo a realização de sessões de informação/inscrição nas mesmas e, nas 

situações em que o número de funcionários inscritos o permita, o processo RVCC 

poderá ser efectuado parcialmente nas próprias Unidades. 

 

Nesta âmbito, mantém-se a parceria informal com o grupo Ibersol, ao nível do 

encaminhamento de funcionários sem qualificação escolar de nível básico e/ou 

secundário. 

 

1.4. Plano de Auto-Avaliação  

 

A realização semanal de reuniões técnico-pedagógicas tem sido o principal momento de 

auto-avaliação da equipa ao longo dos últimos anos. Esta metodologia mantém-se 

embora surja consolidada com o registo das conclusões, decisões e aspectos abordados 

em cada uma das sessões. O registo permite que a equipa se aproprie das decisões 

tomadas e que averigúe, no momento seguinte, se as mesmas estão a ser cumpridas.   

 

No âmbito da definição formal de estratégias de auto-avaliação do CNO, aceitámos o 

desafio de integrar o projecto de implementação do modelo CAF - Common Assessment 

Framework – Estrutura Comum de Avaliação -, promovido pela ANQ em parceria com a 

Universidade Católica de Lisboa (UCL). 

 

Neste sentido, foi criada uma equipa de auto-avaliação constituída por Director, 

Coordenador e um representante de cada sub-grupo da equipa técnico-pedagógica que 

tem como objectivo, para o ano de 2010, e na sequência da elaboração de um Relatório 

de Auto-Avaliação do CNO e definição de um Plano de Acções de Melhoria em 2009, a 

implementação das acções de melhoria e avaliação do impacto das mesmas. Todo este 

processo se desenvolve com o apoio da equipa da UCL e em colaboração e partilha com 

os restantes Centros que fazem parte do cluster que aceitou este desafio.  
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1.5. Plano de Formação da Equipa 

 

À semelhança dos anos anteriores, a equipa prevê estar presente nos eventos 

dinamizados pela ANQ ou em outras acções que se revelem pertinentes para a formação 

profissional da equipa deste CNO. 

 

Prevemos continuar a promover jornadas de trabalho com os CNO das Escolas de 

Hotelaria e Turismo, bem como com outros CNOs cuja partilha do trabalho desenvolvido 

possa enriquecer, mutuamente as práticas de cada um. 

 

Paralelamente, os elementos da equipa, numa dinâmica individual de investimento na 

sua formação, têm-se envolvido em processos de especialização (ex. P2 – Psicoterapia 

Integrada) e Doutoramento (ex. C1 – Formação de Adultos) que, transversalmente, 

contribuem para o enriquecimento do trabalho de toda a equipa. 

 

Por fim, podemos ainda considerar que o apoio prestado pela equipa da UCL na 

implementação do modelo CAF de auto-avaliação constitui, também, um momento 

formativo muito significativo para a equipa de auto-avaliação, em particular, e para toda 

a equipa em geral.   

 

Por outro lado, o facto de no ano de 2009 a equipa ter integrado uma estagiária do da 

UL – Instituto da Educação, cujo plano de estágio consista na elaboração de um plano 

de formação personalizado para a equipa em articulação com as ofertas de formação 

contínua promovidas pelo programa Grundtvig, leva a que o ano de 2010 possa ser 

considerado o ano da formação interna. 

 

Por fim, é também objectivo do CNO organizar seminários e encontros para partilha de 

conhecimentos, convidando CNOs parceiros e académicos da área da Educação e 

Formação de Adultos. 
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1.6. Sistema de Financiamento 

 

O CNO da Escola de Hotelaria e Turismo de Lisboa irá candidatar-se ao POPH. 

 

1.7. Metas Físicas para o biénio 

 

 Componente Escolar: 

Nível B – 800 inscritos/ano 

 

Nível de 
Ensino 

Nº 
Meses 

Inscritos Com Diagnóstico e 
Encaminhamento 

Definido 

Em 
Processo 

RVCC 

Certificados 
RVCC (Parcial e 

Total) 
Básico 24 640 576 404 384 

Secundário 24 961 865 389 350 

TOTAL  1601 1441 793 734 

 

 

 Componente profissional: 

Nível B – 100 inscritos /ano 

Saídas 
Profissionais 

Nº 
Meses 

Inscritos Com Diagnóstico e 
Encaminhamento 

Definido  

Em 
Processo 

RVCC 

Certificados 
RVCC (Parcial e 

Total) 
Cozinheiro/a 24 100 90 81 77 
Empregado/a de 
Bar 
(Barman/Barmaid) 

24 50 45 41 39 

Empregado/a de 
Mesa 

24 50 45 41 39 

Total  200 180 163 155 

 

2. INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS 

 

2010 marca a mudança de instalações e consequentemente uma enorme melhoria a 

este nível. Assim, o CNO passou a dispor de condições óptimas para o desenvolvimento 

da sua actividade global, quer no que concerne o desenvolvimento dos processos RVCC 

escolares como profissionais. 
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O CNO passa a ocupar uma área muito maior que integra uma sala open space 

destinada à equipa, bem equipada quanto a mobiliário, possibilitando conforto e 

organização. Dispõe, ainda, de espaços para atendimento individualizado e para 

acompanhamento do trabalho dos Candidatos. Simultaneamente, recorre, no âmbito das 

sessões de grupo com os candidatos em processo RVC, às salas de aula da Escola. 

Temos ainda ao nosso dispôs a biblioteca da Escola 

Para o desenvolvimento de acções no âmbito do processo RVCC-PRO para as áreas da 

cozinha, mesa e bar conta ainda com as seguintes valências: 

 Cozinha quente 

 Cozinha fria  

 Cozinhas individuais 

 Sala prática de Bar 

 Sala de análise sensorial 

 Bar de aplicação 

 Restaurante de aplicação 

 

3. Equipa 

 

Ver tabela em baixo. 
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Área Nome Grupo de Recrutamento Afectação 

TIC 

MV 
Miguel Ribeiro Matemática (500) + ECDL 100% 

CE 

LC 
Sofia Teixeira Português (código 300) 100% 

Inês Dias Química (510) 50% STC 

Carla Sanches Sociologia (430) 100% 

CP 
Cláudia Demétrio 
 História (400) 100% 

Fo
rm

ad
o

re
s 

 Nível Básico 

CLC 
Lúcia Serralha Português/Inglês (320) 50% 

Nome  

Joana Duarte 100% 

Vanda Fonseca 100% 

P
ro

fi
ss

io
n

ai
s 

Nível Básico 
 e 

Secundário 
Luís Coelho  100% 

Clara Freitas Directora  10% 

Carlos Domingos Técnico Financeiro  

Nome 

Carla Eusébio Técnico Superior 100% 

Nome 

Maria Rita Monteiro Coordenadora 100% 

Escolar 
 

O
u

tr
os

 e
le

m
en

to
s 

Nível Básico 
 e 

Secundário 

Nome Administrativo  
   Orlando Almeida  100% 

Área Nome Grupo de Recrutamento Afectação 

TIC 

MV 
F6 Matemática (500) + ECDL 100% 

CE 

LC 
F5 Português (código 300) 100% 

F2 Química (510) 50% STC 

F4 Sociologia (430) 100% 

CP 

F1 História (400) 100% 

Fo
rm

ad
o

re
s 

 Nível Básico 

CLC 
F3 Português/Inglês (320) 50% 

Nome  

P2 100% 

P3 100% 

P1  100% 

P
ro

fi
ss

io
n

ai
s 

Nível Básico 
 e 

Secundário 

P4  100% 

D Directora  10% 

H Técnico Financeiro  

Nome 

T1 Técnico Superior 100% 

Nome 

C1 Coordenadora 100% 

Escolar 
 

O
u

tr
o

s 
el

em
en

to
s 

Nível Básico 
 e 

Secundário 

Nome Administrativo  
   A1  100% 

Nome  

P2 100% 

P3 100% 

P1  100% 

P
ro

fi
ss

io
n

ai
s 

RVCC-PRO 

P4  100% 

X Tutor RVC 33% 

Z Avaliador/Formador Cozinha 8% 

Y Avaliador/Formador Mesa/bar 8% 

Nome 

T1 Técnico Superior 100% 

Nome 

C1 Coordenadora 100% 

Profissional 

O
u

tr
o

s 
el

em
en

to
s 

RVCC-PRO 

Nome Administrativo  
   A1  100% 
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