
  
 
 

 

A opção correta, no momento certo! 

ESCOLA PROFISSIONAL 

MONSENHOR JOÃO MAURÍCIO DE AMARAL FERREIRA 

Rua 1.º Barão das Laranjeiras, N. 12   9650-418 Povoação  E-Mail epp@eppovoacao.pt  Telefone 296 550 020    Fax 296 550 025   www.eppovoacao.pt 
 

 

 

 
 

Formação de ativos - Cursos de curta duração 
 

Nome do curso Horas Valor Aprovação 

Empreendedorismo e inovação empresarial 120 400€ Sim 

Formação Pedagógica Inicial de Formadores 96   

Língua Inglesa - vendas, negociação e marketing 25   

Língua inglesa - atendimento 50   

Língua inglesa - relações laborais - iniciação 50   

Língua inglesa - relações laborais - desenvolvimento 50   

Língua inglesa - relações laborais - aprofundamento 50   

Língua inglesa – comunicações marítimas 25   

Língua inglesa – atividade marítima 25   

Ambiente, Segurança, Higiene e Saúde no Trabalho - conceitos básicos 25   

Código de boas práticas de higiene do manipulador do pescado 25   

Normas de qualidade, proteção do ambiente, segurança, higiene e saúde 

no trabalho agrícola 
25   

Higiene, saúde e segurança da criança 25   

Acompanhamento de crianças - regras básicas de nutrição higiene, 

segurança e repouso 
50   

Projeto de segurança e higiene do trabalho - definição 50   

Projeto de segurança e higiene do trabalho - planeamento 50   

Projeto de segurança e higiene do trabalho - implementação 50   

Informática - noções básicas 50   

Aplicações informáticas de contabilidade 25   

Segurança informática 25   

Processador de texto - funcionalidades avançadas 25   

Folha de cálculo - funcionalidades avançadas 25   

Serviços e ferramentas online 25   

Utilitário de apresentação gráfica 25   

NOTA: para além dos cursos indicados, a escola pode oferecer outros desde que haja interesse. 
 

  Consulte a lista completa de cursos em: http://www.catalogo.anqep.gov.pt/Ufcd/ 
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A Escola Profissional oferece os cursos de curta duração com o objetivo de responder às 

necessidades das empresas e instituições locais. Todos os cursos são devidamente 

certificados/homologados pelas entidades competentes, havendo lugar à emissão e entrega de 

certificado/diploma. 

A abertura dos cursos de curta duração, bem como o valor da propina está condicionada ao 

número mínimo de 10 de inscrições. 

A pré-inscrição não obriga, nem garante a matrícula do candidato. 

 

Com o objetivo de ajustar o horário do curso à disponibilidade dos formandos a Escola apresenta 

as seguintes alternativas. No entanto, todas as alternativas podem ser ajustadas de modo a responder às 

necessidades do grupo de formação que, de acordo com Valor da Propina exposto no separador Inscrição 

e Matrícula, terá de ter no mínimo 10 formandos.  

  

Valor da Propina 

  

A Escola oferece esta formação com o único propósito de melhorar a qualificação dos seus 

formandos, contribuindo desta forma para o desenvolvimento do Município da Povoação e da Região.  

Face ao exposto, e considerando que o curso não será financiado pelo PRO-Emprego, o valor da propina 

será ajustado ao número de alunos matriculados.  
 

Exemplo do curso de Empreendedorismo e inovação empresarial (120 horas) 

Nº de Alunos Valor da Propina 

10 400€ 

11 a 14 350€ 

15 a 19 300€ 

20 250€ 

  

Nota: o número mínimo de formandos para abrir o curso é 10 e o número máximo de formandos por 

turma é de 20. 

 

 Para mais informações dirija-se ao Diretor Técnico-Pedagógico: 

 Telefone:  296 550 020 

 Fax: 296 550 025 

 Telemóvel: 961 055 106 

 E-mail: dtp@eppovoacao.pt 

 Skype: epp.dtp 

Horário 

INTENSIVO Flexível 

Laboral Pós-Laboral 
Pós-Laboral e 

Sábado 
Sábado 1/2 Sábado Ajustado 

Horas 

diárias 
8 4 4 + 7 8 4 

O horário será 

ajustado 

ao grupo de 

formandos 

(grupo mínimo 

de 10 

formandos) 

Horas 

Semanais 
40 20 27 8 4 

Duração 

(dias) 
15 30 27 15 30 

Horário 09:00 - 18:00 17:45 - 22:00 

17:45 - 22:00 

(semana) 

09:00 - 17:00 

(sábado) 

09:00 - 18:00 
09:00 - 13:00 

14:00 - 18:00 
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