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Enquadramento 

As primeiras turmas de Cursos Vocacionais entraram em funcionamento na sequência da 

publicação da Portaria n.º 292-A/2012, de 26 de setembro. De acordo com o preâmbulo da 

referida portaria “Os cursos vocacionais orientados para a formação inicial dos alunos incluídos 

nesta oferta privilegiam tanto a aquisição de conhecimentos em disciplinas estruturantes, como o 

português, a matemática e o inglês, como o primeiro contato com diferentes atividades vocacionais 

e permitem o prosseguimento de estudos no ensino secundário. Com esta via educativa pretende-se 

completar a resposta a necessidades fundamentais dos alunos e assegurar a inclusão de todos no 

percurso escolar. Estes cursos devem garantir uma igualdade efetiva de oportunidades, 

consagrando alternativas adequadas e flexíveis, que preparem os jovens para a vida, dotando-os 

de ferramentas que lhes permitam vir a enfrentar no futuro, também, os desafios do mercado de 

trabalho”.  

Em termos da habilitação conferida pelos Cursos Vocacionais do ensino básico, o artigo 10.º da 

portaria respetiva clarifica que “Os alunos que concluam com aproveitamento os cursos 

vocacionais ministrados no âmbito da experiência pedagógica criada pelo presente diploma ficam 

habilitados com o 6.º ou 9.º ano de escolaridade”. 

Em agosto de 2013, a experiência piloto dos Cursos Vocacionais foi alargada ao ensino 

secundário através da Portaria n.º 276/2013. Os objetivos distinguem-se dos acima transcritos 

para o ensino básico, podendo ler-se no respectivo preâmbulo: “Tendo como objetivo assegurar 

a continuidade dos estudos e o desenvolvimento de conhecimentos e capacidades técnicas de 

natureza profissional dos alunos que frequentam os cursos vocacionais do ensino básico, urge 

proceder à criação da oferta de cursos vocacionais no ensino secundário, estabelecendo os termos e 

as condições para o funcionamento de uma experiência-piloto em várias escolas do país em estreita 

articulação com as empresas. A introdução destes cursos visa criar condições para o cumprimento 

da escolaridade obrigatória, a redução do abandono escolar precoce e o desenvolvimento de 

conhecimentos e capacidades, científicas, culturais e de natureza técnica, prática e profissional que 

permitam uma melhor integração no mercado de trabalho e o prosseguimento de estudos.” 

O n.º 1 do artigo 18.º da Portaria n.º 276/2013 determina que “A conclusão de um curso 

vocacional do ensino secundário confere direito à emissão de: a) Um diploma que certifique a 

conclusão do nível secundário de educação e indique o curso concluído, respetiva classificação final 

e o nível 4 de qualificação do QNQ; b) Um certificado de qualificações, que indique o nível 4 de 

qualificação do QNQ, a média final do curso e a classificação do EF”. 

Características dos Cursos Vocacionais 

Das características de cada uma destas ofertas formativas explicitam-se, de seguida, as mais 

relevantes para o bom acompanhamento do presente relatório de monitorização. 

Cursos Vocacionais do Ensino Básico 

- Ciclo de estudos: 2.º e/ou 3.º ciclos; 

- Orientados para alunos com idade igual ou superior a 13 anos, designadamente alunos que 

tenham duas retenções no mesmo ciclo ou três retenções em ciclos distintos do ensino básico; 

- Estrutura constituída por 3 componentes: Geral, Complementar e Vocacional; 



- Componente Vocacional formada por disciplinas de três áreas de educação e formação, com 

Prática Simulada em todas as áreas; 

- Duração equivalente a 1100 horas, distribuída por um ou dois anos letivos (dependendo do 

nível prévio de conhecimentos dos alunos); 

- Prática Simulada da actividade, de duração igual ou inferior a 210 horas; 

- Condições e termos de funcionamento da Prática Simulada estabelecidos em protocolo 

autónomo, celebrado entre a empresa ou instituição em que irá decorrer e o agrupamento de 

escolas ou escola em que o curso vocacional se desenvolve; 

- Avaliação por módulos. 

 

Cursos Vocacionais do Ensino Secundário 

- Orientados para alunos que concluíram o 3.º ciclo do ensino básico ou equivalente, 

completaram 16 anos de idade ou que, tendo frequentado o ensino secundário, pretendem 

reorientar o seu percurso escolar para uma oferta educativa mais técnica, designadamente os 

que se encontrem em risco de abandono escolar; 

- Estrutura constituída por 4 componentes: Geral, Complementar, Vocacional e Estágio 

Formativo; 

- Duração equivalente a 3000 horas, distribuídas por 2 anos letivos; 

- Estágio Formativo com duração mínima de 1400 horas; 

- Estágio Formativo realizado em empresas ou outras instituições, promotoras do curso 

vocacional, em articulação com as escolas (as condições e os termos de funcionamento são 

estabelecidos através de protocolo entre a empresa ou instituição e as escolas, sendo 

aprovados pelo MEC). 

Monitorização da situação dos alunos dos Cursos Vocacionais, no que 

concerne ao aproveitamento e saídas do curso 

Desde janeiro de 2014, as escolas têm vindo a registar na plataforma informática 

McVocacionais, informação detalhada sobre os cursos vocacionais, tanto relativa aos alunos, 

como às empresas com as quais as escolas estabeleceram protocolos. 

Nas tabelas seguintes - organizadas por nível de ensino, por ciclo de estudos, e por duração do 

curso - reportam-se alguns dos apuramentos obtidos não só a partir da base de dados 

subjacente à referida plataforma, como também das bases de dados consolidadas das 

estatísticas oficiais da educação. 

No final de cada tabela pode consultar-se alguma informação adicional, designadamente: 

- número total de alunos matriculados no ano em que o curso teve início;  

- número de alunos considerados para efeitos de rácios (igual ao número total de alunos 

matriculados, subtraído do número de alunos que apresentam a situação de transferidos para 

outra oferta de educação e formação, e do número de alunos sobre os quais ainda não foi 

reportada informação relativa à situação no final do ano);  

- número de alunos abrangidos pela escolaridade obrigatória, a 30 de junho do ano em que o 

curso teve início;  

- média das idades dos alunos, a 31 de dezembro do ano em que o curso teve início. 



2.º Ciclo do ensino básico; Cursos com duração de 1 ano 

Ano de início do curso 2012/13 2013/14 2014/15* 

Situação do aluno 
   Não Reportada - - 196 

Transferido para outra oferta - 96 40 

A frequentar - - 904 

Não terminou o plano previsto 3 419 198 

Terminou o plano previsto 12 1256 458 

Emigrou/Regressou ao país de origem  - 13 8 

Foi Institucionalizado - 5 21 

Excesso de faltas/abandono - 148 145 

Saída (fora da escolaridade obrigatória) - 10 16 

Outra (gravidez, serviço militar, doença grave, …) - - 4 

    Total de alunos 15 1947 1990 

Total para efeito de rácios 15 1851 1754 

Alunos com idade inferior a 18 anos 15 1875 1931 

         (em %) 100,0% 96,3% 97,0% 

Média das idades 14,4 15 14,5 
 

2.º Ciclo do ensino básico; Cursos com duração de 2 anos 

Ano de início do curso 2012/13 2013/14

 2014/15* 

Situação do aluno 
   Não Reportada - - 28 

Transferido para outra oferta - 10 5 

A frequentar - 46 153 

Não terminou o plano previsto ** 5 39 3 

Terminou o plano previsto** 10 239 8 

Emigrou/Regressou ao país de origem  1 - 2 

Foi Institucionalizado 1 3 2 

Excesso de faltas/abandono 3 16 10 

Saída (fora da escolaridade obrigatória) - 1 1 

Outra (gravidez, serviço militar, doença grave, …) - 2 - 

    Total de alunos 20 356 212 

Total para efeito de rácios 20 346 179 

Alunos com idade inferior a 18 anos 20 346 201 

         (em %) 100,0% 97,2% 94,8% 

Média das Idades 14,5 15,5 15,2 

                                                 

 Os dados referentes aos cursos iniciados em 2014/15 e aos cursos de 2 anos iniciados em 

2013/14 são ainda provisórios. 
** Em 2014/15 inclui informação relativa a alunos cujo percurso escolar anterior permite a 
conclusão do curso num único ano letivo. 



3.º Ciclo do ensino básico; Cursos com duração de 1 ano 

Ano de início do curso 2012/13 2013/14 2014/15

 

Situação do aluno 
   Não Reportada - - 364 

Transferido para outra oferta 3 188 85 

A frequentar - - 2977 

Não terminou o plano previsto 8 261 298 

Terminou o plano previsto 93 2551 2119 

Emigrou/Regressou ao país de origem  - 35 18 

Foi Institucionalizado 2 16 11 

Excesso de faltas/abandono 5 251 192 

Saída (fora da escolaridade obrigatória) 7 53 186 

Outra (gravidez, serviço militar, doença grave, …) 6 17 12 

    Total de alunos 124 3372 6262 

Total para efeito de rácios 121 3184 5813 

Alunos com idade inferior a 18 anos 101 2885 5050 

         (em %) 81,5% 85,6% 80,6% 

Média das Idades 16,5 16,4 16,7 
 

3.º Ciclo do ensino básico; Cursos com duração de 2 anos 

Ano de início do curso 2012/13 2013/14* 2014/15* 

Situação do aluno 
   Não Reportada - 13 1060 

Transferido para outra oferta 7 272 292 

A frequentar - 1533 8130 

Não terminou o plano previsto ** 21 516 69 

Terminou o plano previsto ** 82 2383 130 

Emigrou/Regressou ao país de origem  - 44 55 

Foi Institucionalizado - 24 37 

Excesso de faltas/abandono 8 351 444 

Saída (fora da escolaridade obrigatória) 2 17 186 

Outra (gravidez, serviço militar, doença grave, …) - 25 38 

    Total de alunos 120 5178 10441 

Total para efeito de rácios 113 4893 9089 

Alunos com idade inferior a 18 anos 112 4979 9822 

         (em %) 93,3% 96,2% 94,1% 

Média das idades 15,6 15,6 15,8 

                                                 

 Os dados referentes aos cursos iniciados em 2014/15 e aos cursos de 2 anos iniciados em 

2013/14 são ainda provisórios. 
** Em 2014/15 inclui informação relativa a alunos cujo percurso escolar anterior permite a 
conclusão do curso num único ano letivo. 



Ensino básico (ciclo não reportado); Cursos com duração de 1 ano 

Ano de início do curso 2012/13 2013/14 2014/15

 

Situação do aluno 
   Não Reportada - - 46 

Transferido para outra oferta - - 6 

A frequentar - - 111 

Não terminou o plano previsto - - 17 

Terminou o plano previsto - - 59 

Emigrou/Regressou ao país de origem  - - 2 

Foi Institucionalizado - - - 

Excesso de faltas/abandono - - 16 

Saída (fora da escolaridade obrigatória) - - 8 

Outra (gravidez, serviço militar, doença grave,…) - - - 

    Total de alunos 
  

265 

Total para efeito de rácios 
  

213 

Alunos com idade inferior a 18 anos 
  

236 

       (em %) 
  

89,1% 

Média das Idades 
  

16,1 

 

Ensino básico (ciclo não reportado); Cursos com duração de 2 anos 

Ano de início do curso 2012/13 2013/14 2014/15

 

Situação do aluno 
   Não Reportada - - 39 

Transferido para outra oferta - - 25 

A frequentar - - 339 

Não terminou o plano previsto** - - 3 

Terminou o plano previsto** - - 21 

Emigrou/Regressou ao país de origem  - - 3 

Foi Institucionalizado - - 1 

Excesso de faltas/abandono - - 4 

Saída (fora da escolaridade obrigatória) - - 31 

Outra (gravidez, serviço militar, doença grave,…) - - 5 

    Total de alunos 
  

471 

Total para efeito de rácios 
  

407 

Alunos com idade inferior a 18 anos 
  

456 

       (em %) 
  

98,0% 

Média das Idades 
  

15,9 

                                                 

 Os dados referentes aos cursos iniciados em 2014/15 e aos cursos de 2 anos iniciados em 

2013/14 são ainda provisórios. 
 

** Em 2014/15 inclui informação relativa a alunos cujo percurso escolar anterior permite a 
conclusão do curso num único ano letivo. 



 

Ensino secundário; Cursos com duração de 2 anos 

Ano de início do curso 2012/13 2013/14* 2014/15* 

Situação do aluno 
   Não Reportada - - 225 

Transferido para outra oferta - 20 59 

A frequentar - 60 1257 

Não terminou o plano previsto - 36 - 

Terminou o plano previsto - 274 - 

Emigrou/Regressou ao país de origem  - 1 11 

Foi Institucionalizado - 2 1 

Excesso de faltas/abandono - 6 30 

Saída (fora da escolaridade obrigatória) - 20 195 

Outra (gravidez, serviço militar, doença grave, …) - - 6 

    Total de alunos 
 

419 1784 

Total para efeitos de rácios 
 

399 1500 

Alunos com idade inferior a 18 anos 
 

181 754 

                                          (em %) 
 

43,2% 42,3% 

Média das Idades 
 

17,8 17,8 
 

 

Apresentam-se de seguida, para cada nível de ensino, ciclo de estudos e duração, os números e 

rácios referentes à conclusão do curso e a alunos (abrangidos pela escolaridade obrigatória) 

em situação de excesso de faltas/abandono. 

 

2.º Ciclo do ensino básico; Cursos com duração de 1 ano 

Ano de início do curso 2012/13 2013/14 2014/15

 

Situação do aluno 
   

Não terminou o plano previsto 
3 

(20,0%) 
419 

(22,6%) 
198 
(n.d.) 

Terminou o plano previsto 
12  

(80,0%) 
1256 

(67,9%) 
458 
(n.d.) 

Excesso de faltas/abandono 
-  
- 

148 
(8,0%) 

145 
(8,3%) 

    Total para efeito de rácios 15 1851 1754 

Alunos com idade inferior a 18 anos 15 1875 1931 
 

 
                                                 

 Os dados referentes aos cursos iniciados em 2014/15 e aos cursos de 2 anos iniciados em 

2013/14 são ainda provisórios. 



 

2.º Ciclo do ensino básico; Cursos com duração de 2 anos 

Ano de início do curso 2012/13 2013/14* 2014/15* 

Situação do aluno 
   

Não terminou o plano previsto **  
5 

(25%) 
39 

(13%) 
3 

(n.d.) 

Terminou o plano previsto ** 
10 

(50%) 
239 

(79,7%) 
8 

(n.d.) 

Excesso de faltas/abandono 
3 

(15%) 
16 

(4,6%) 
10 

(5,6%) 

    Total para efeito de rácios 20 346 179 

Alunos com idade inferior a 18 anos 20 346 201 
 

 

3.º Ciclo do ensino básico; Cursos com duração de 1 ano 

Ano de início do curso 2012/13 2013/14 2014/15* 

Situação do aluno 
   

Não terminou o plano previsto 
8 

(6,6%) 
261 

(8,2%) 
298 
(n.d.) 

Terminou o plano previsto 
93 

(76,9%) 
2551 

(80,1%) 
2119 
(n.d.) 

Excesso de faltas/abandono 
5 

(4,1%) 
251 

(7,9%) 
192 

(3,3%) 

    Total para efeito de rácios 121 3184 5813 

Alunos com idade inferior a 18 anos 101 2885 5050 
 

3.º Ciclo do ensino básico; Cursos com duração de 2 anos 

Ano de início do curso 2012/13 2013/14

 2014/15* 

Situação do aluno 
   

Não terminou o plano previsto ** 
21 

(18,6%) 
516 

(15,4%) 
69 

(n.d.) 

Terminou o plano previsto ** 
82 

(72,6%) 
2383 

(70,9%) 
130 
(n.d.) 

Excesso de faltas/abandono 
8 

(7,1%) 
351 

(7,2%) 
444 

(4,9%) 

    Total para efeito de rácios 113 4893 9089 

Alunos com idade inferior a 18 anos 112 4979 9822 
                                                 
** Em 2014/15 inclui informação relativa a alunos cujo percurso escolar anterior permite a 
conclusão do curso num único ano letivo. 

 Os dados referentes aos cursos iniciados em 2014/15 e aos cursos de 2 anos iniciados em 

2013/14 são ainda provisórios. 

 



Ensino básico (ciclo não reportado); Cursos com duração de 1 ano 

Ano de início do curso 2012/13 2013/14 2014/15

 

Situação do aluno 
   

Não terminou o plano previsto - - 
17 

(n.d.) 

Terminou o plano previsto - - 
59 

(n.d.) 

Excesso de faltas/abandono - - 
16 

(7,5%) 

    Total para efeito de rácios 
  

213 

Alunos com idade inferior a 18 anos 
  

236 

 

Ensino secundário; Cursos com duração de 2 anos 

Ano de início do curso 2012/13 2013/14* 2014/15* 

Situação do aluno 
   

Não terminou o plano previsto - 
36 

(10,6%) 
- 
- 

Terminou o plano previsto - 
274 

(80,8%) 
- 
- 

Excesso de faltas/abandono - 
4 

(1,5%) 
52 

(2,7%) 

    Total para efeito de rácios 
 

399 1904 

Alunos com idade inferior a 18 anos 
 

183 1207 
 

Observação: os rácios obtidos a partir de dados provisórios estão assinalados com uma 

coloração vermelha. Nos cursos de 2 anos iniciados em 2013/14 apresenta-se os rácios 

provisórios relativos à conclusão do plano curricular previsto pois os casos de não informação 

são uma minoria. O total para efeitos de rácios de conclusão foi decrescido desses casos. 

  

                                                 

 Os dados referentes aos cursos iniciados em 2014/15 e aos cursos de 2 anos iniciados em 

2013/14 são ainda provisórios. 



Níveis de abandono: tendência 

Ensino Básico 
 

Ano de início do curso 2012/13 2013/14

 2014/15* 

    
Total de alunos com situação registada 279 10840 17972 

Alunos em abandono ou risco de abandono 16 766 811 

A/RA (%) 5,7% 7,1% 4,5% 

A percentagem de alunos em abandono ou em risco de abandono no ensino básico em 

2014/15 está abaixo dos 5%, tendo passado de 7,1% em 2013/14 para 4,5%. De notar que 

a taxa referente a 2014/15 deverá vir a verificar ainda uma pequena descida após 

consolidação das estatísticas oficiais pois alguns dos alunos que são reportados pelos 

coordenadores dos cursos como estando em abandono ou excluídos por faltas vêm a ser 

encontrados posteriormente em outro tipo de ofertas.  

Ensino Secundário 
 

Ano de início do curso 2013/14* 2014/15* 

   
Total de alunos com situação registada 419 1559 

Alunos em abandono ou risco de abandono 6 30 

A/RA (%) 1,4% 1,9% 

Saídas (fora da escolaridade obrigatória) 20 195 

 4,8% 12,5% 

 

A observação anterior torna-se mais pertinente no ensino secundário pois alguns alunos optam 

por outras ofertas no IEFP sem que, por vezes, os coordenadores tenham disso conhecimento 

atempado. De notar ainda que, em setembro de 2014, o número total de alunos registados 

como em abandono (independentemente da idade) era 46, mas no final de julho de 2015 esse 

número diminuiu para 26 (redução de 44%), fruto de informação adicional recolhida pelos 

coordenadores. Caso idêntica situação se registe nos cursos iniciados em 2014/15, então é 

expectável que a taxa global de abandono nesses cursos venha a ser análoga à de 2013/14 

quando considerados os alunos abrangidos pela escolaridade obrigatória ou seja, inferior a 

1,5%, e inferior a 7% quando se reportar a saídas do curso de alunos com mais de 18 anos., 

fora da escolaridade obrigatória. 

No que refere aos cursos iniciados em 2013/14, por se poder assumir uma quase estabilização 

da informação reportada na plataforma McVocacionais pelos respetivos coordenadores, é 

ainda de registar: o valor da percentagem de alunos em abandono ou risco de abandono 

considerando como ponto de partida, não o universo de alunos inscritos em cursos vocacionais de 

secundário, mas antes o número de alunos dentro da escolaridade obrigatória, ou seja, com 

idade inferior a 18 anos (3,3%); e o valor da percentagem de saídas (fora da escolaridade 

obrigatória), considerando como ponto de partida o número de alunos com idade igual ou 

superior a 18 anos (8,4%).   

                                                 

 Os dados referentes aos cursos iniciados em 2014/15 e aos cursos de 2 anos iniciados em 2013/14 são 

ainda provisórios. 



Sucesso escolar: tendência 

 
Ensino Básico 

 

Ano de início do curso 2012/13* 2013/14

 

   Total de alunos com situação registada (excluindo 
transferências e emigração/regresso ao país de origem) 265 10134 

Transições/conclusões 197 8008 

Sucesso escolar (%) 74,3% 79,0% 

 

O sucesso escolar dos alunos dos Cursos Vocacionais no ensino básico em 2013/14 melhorou 

relativamente a 2012/13, tendo passado de 74,3% em 2012/13 para 79,0% em 2013/14. 

O processo de avaliação referente ao ano letivo de 2014/15 ainda está em curso. 

No ensino secundário ainda só é possível apurar a taxa de sucesso escolar em 2013/14, 

primeiro ano letivo em que estes cursos funcionaram, tendo-se registado uma taxa de 84,3%.  

 
Ensino Secundário 

 

Ano de início do curso 2013/14* 

  Total de alunos com situação registada (excluindo 
transferências e emigração/regresso ao país de origem) 396 

Conclusões 334 

Sucesso escolar (%) 84,3% 

 

  

                                                 

 Os dados referentes aos cursos iniciados em 2014/15 e aos cursos de 2 anos iniciados em 2013/14 são 

ainda provisórios. 



Monitorização das parcerias escola/empresa e das atividades de Prática 

Simulada e de Estágio 

A tabela seguinte reporta o que se encontra registado pelas escolas na plataforma 

McVocacionais em termos de número de protocolos estabelecidos com empresas ou entidades 

para efeitos de acolhimento de alunos em atividades de Prática Simulada (no ensino básico) ou 

de Estágio (no ensino secundário). Reporta também o número médio de alunos que as escolas 

registaram como tendo estado a exercer atividades de Prática Simulada ou de Estágio em cada 

empresa (de notar que os dados que resultam da associação de cada aluno à(s) empresa(s) 

onde esteve poderão não ter sido registados de forma exaustiva por parte das escolas). 

 

Ano de início do curso 2012/13 2013/14

 2014/15* 

    

N.º de protocolos escola/empresa 222 6425 9720 

N.º de empresas que receberam alunos (2.º ciclo) 9 677 468 

Média de alunos por empresa (2.ºciclo) 3,6 5,7 4,4 

N.º de empresas que receberam alunos (3.º ciclo) 128 3727 5720 

Média de alunos por empresa (3.ºciclo) 3,3 3,9 3,4 

N.º de empresas que receberam alunos (Secundário) n.a. 137 667 

Média de alunos por empresa (Secundário) n.a. 3,5 3,1 

 

 

  

                                                 

 Os dados referentes aos cursos iniciados em 2014/15 e aos cursos de 2 anos iniciados em 2013/14 são 

ainda provisórios. 



Empresas por CAE e nível de ensino do Curso Vocacional para o qual assinaram 
protocolo (cursos ativos em 2014/15) 

          

Código 
CAE 

Classificação de Atividades Económicas - CAE 
Nível de Ensino 

Total 
Básico Secundário 

A Agricultura, produção animal, caça, floresta e pesca 416 8 424 

B Indústrias extrativas 3 1 4 

C Indústrias transformadoras 519 68 587 

D Eletricidade, gás, vapor, água quente e fria e ar frio 333 44 377 

E 
Captação, tratamento e distribuição de água; 
saneamento, gestão de resíduos e despoluição 

33 2 35 

F Construção 126 12 138 

G 
Comércio por grosso e a retalho; reparação de 
veículos automóveis e motociclos 

1.314 46 1.360 

H Transportes e armazenagem 25 4 29 

I Alojamento, restauração e similares 1.490 146 1.636 

J Atividades de informação e de comunicação 415 32 447 

K Atividades financeiras e de seguros 57 3 60 

L Atividades imobiliárias 21 2 23 

M Atividades de consultoria, científicas, técnicas e similares 102 14 116 

N Atividades administrativas e dos serviços de apoio 239 20 259 

O 
Administração Pública e Defesa; Segurança Social 
Obrigatória 

631 49 680 

P Educação 861 42 903 

Q Atividades de saúde humana e apoio social 505 50 555 

R 
Atividades artísticas, de espetáculos, desportivas e 
recreativas 

478 62 540 

S Outras atividades de serviços 1.602 148 1.750 

T 
Atividades das famílias empregadoras de pessoal 
doméstico e atividades de produção das famílias para 
uso próprio 

3 
 

3 

  Sem indicação da CAE 2.133 132 2.265 

Total 11.306 885 12.191 

 

Empresas por dimensão e nível de ensino do Curso Vocacional para o qual assinaram protocolo 
(cursos ativos em 2014/15) 

          

  
Dimensão da empresa 

Nível de ensino 
Total 

  Básico Secundário 

  De 1 a 9 pessoas ao serviço 6.491 409 6.900 

  De 10 a 49 pessoas ao serviço 2.863 276 3.139 

  De 50 a 249 pessoas ao serviço 1.160 133 1.293 

  250 e mais pessoas ao serviço 398 56 454 

  Sem indicação da dimensão 394 11 405 

  Total 11.306 885 12.191 

          

Nota: As empresas estão contabilizadas tantas vezes quantas as turmas com as quais celebraram protocolo. 

 

  



Exemplos de empresas/instituições com maior dimensão (250 e mais pessoas ao serviço) por CAE 

    

Classificação de Atividades 
Económicas - CAE 

Nome da Empresa / Instituição 

Agricultura, produção animal, 
caça, floresta e pesca 

Docapesca - Portos e Lotas SA  

Esporão SA 

Indústrias transformadoras 

AQUINOS SA 

CMP - Cimentos de Maceira e Pataias, SA 

Coficab-Companhia de Fios e Cabos Lda. 

COINDU - Componentes para Indústria Automóvel SA 

Colep Portugal, SA 

Confeções Calvi, Lda. 

Delta Cafés 

Dura Automative Systems 

Durit Metalúrgia Portuguesa do Tungsténio, Lda. 

Empresa Ciclista Miralago 

Lameirinho - Indústria Têxtil, SA 

Lasa - Armando da Silva Antunes, SA 

LN Moldes 

Metalguarda 

Monte d´Alva - Alimentação SA 

Pecol II 

Raporal- Rações de Portugal SA (Stec) 

Renova - Fabrica de Papel do Almonda SA 

Simoldes Plásticos, SA 

Soplast 

Têxteis Adalberto SA 

Valinox-Indústrias Metalúrgicas, Lda 

Eletricidade, gás, vapor, 
água quente e fria e ar frio 

Bosch - Termotecnologia SA 

EDP - Eletricidade de Portugal 

Captação, tratamento e 
distribuição de água; 
saneamento, gestão de 
resíduos e despoluição 

SIMAR 

Comércio por grosso e a 
retalho; reparação de 
veículos automóveis e 
motociclos 

Abilio Rodrigues Peixoto & Filhos, SA 

AKI 

Auto Sueco 2 - Automóveis SA 

Bizarro & Milho - Springfield 

Bricodis - Distribuição De Bricolage SA 

C&A Modas, Unipessoal Lda. 

Cofemel - Sociedade de Vestuário SA 

CONFESPANHA - CONFECÇÕES, SA - Cortefiel 

Confespanha - Confeções, SA 

Despomar, Lda 

Foreva – Comércio de Calçado, SA 



Comércio por grosso e a 
retalho; reparação de 
veículos automóveis e 
motociclos (continuação) 

Francisco Gomes e Filho, Lda 

Intermarché 

Leroy Merlin - Bricolage, Construção, Decoração e Jardim, SA 

MaxMat 

MediaMarkt Nascente, Produtos Informáticos e Eletrónicos, Lda. 

Minipreço 

Modalfa - Comércio e Serviços, SA 

Modelo Continente Hipermercados, SA 

Natura Selection 

NewYorker 

Norauto, Portugal SA 

Pingo Doce - Distribuição Alimentar SA 

Polo Electrodomésticos, Lda. 

Rádio Popular 

SDSR - Sports Division SR, SA 

Sephora 

Sonae 

The Phone House – Comercio e Aluguer de Bens, Lda. 

Toys R´Us 

Unifato – Confecções do Centro, Lda. 

Worten - Equipamento para o Lar, Lda. 

WORTEN MOBILE 

Zippy - Comércio e Distribuição, SA 

Alojamento, restauração e 
similares 

Cadeia de Hotéis LUNA HOTÉIS 

Gertal - Companhia Geral de Restauração e Alimentação SA 

Grupo Doca de Santo 

Hoteis Tivoli SA 

Hotel da Costa da Caparica 

Hotel Vila Galé 

ITAU, SA 

MBD - Gestão de Investimentos Hoteleiros 

Movijovem – Mobilidade Juvenil 

Portis - Hotéis Portugueses, SA (Novotel Porto-Gaia) 

Portugália Restauração, SA 

Restaurantes Universitários de Coimbra 

Salvor, Sociedade de Investimento Hoteleiro, SA  

Sistemas Mcdonald´S Portugal, Lda - Restaurante Setúbal Drive 

VF- Exploração Turística SA 

Actividades de informação e 
de comunicação  

PT Comunicações, S.A. 

Administração Pública e 
Defesa; Segurança Social 
Obrigatória  

Câmara Municipal de Idanha-a-Nova 

Câmara Municipal de Vila Pouca de Aguiar 

Guarda Nacional Republicana 

Município de Santiago do Cacém 



Atividades de saúde humana 
e apoio social 

Centro Hospitalar Barreiro Montijo EPE 

Centro Hospitalar de Trás os Montes e Alto Douro 

Centro Hospitalar do Barlavento Algarvio 

EPE - Hospital de São Bernardo-Setúbal 

Fundação AFID Diferença 

Hospital CUF Descobertas - José de Mello Saúde 

Hospital de Vila Franca de Xira 

Hospital do Espírito Santo E.P.E 

Hospital S. Francisco Xavier 

Santa Casa da Misericórdia de Almada 

Santa Casa da Misericórdia do Porto 

Santa Casa de Misericórdia de Reguengos de Monsaraz 

Atividades artísticas, de 
espetáculos, desportivas e 
recreativas 

GESLOURES 

Grupo de Futebol dos Empregados no Comércio de Santarém – CAIXEIROS 

Piscina Municipal de Alfena 

Plural 

Sport Lisboa e Benfica 

 


