
// EDUCAÇÃO

Centro Qualifica de Moura iniciou a sua atividade

A funcionar na Escola Secundária 
de Moura, foi precisamente nes-
se local que decorreu a sessão 

de inauguração do Centro Qualifica, 
onde estiveram presentes Álvaro Aze-
do, Presidente da Câmara Municipal de 
Moura; Nuno Gaspar, Coordenador do 
Centro Qualifica de Moura; Rui Oliveira, 
Presidente da Comissão Administrativa 
Provisória do Agrupamento de Escolas 
de Moura; Alexandra Teixeira e Maria do 
Carmo Jorge representantes da ANQEP. 
Presentes estiveram igualmente várias 
entidades locais.
O Centro Qualifica de Moura, resulta de 
uma candidatura apresentada pelo Mu-
nicípio, que permite ao concelho dispor, 

O Centro Qualifica de 
Moura iniciou a sua 

atividade no dia 
1 de setembro.
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// ENSINO PROFISSIONAL

Escola Profissional de Moura 
certificada com Selo de Qualidade

A Agência Nacional para a Qualificação e 
o Ensino Profissional (ANQEP) atribuiu o 
selo de conformidade EQAVET à Escola 

Profissional de Moura.
A Escola vê, assim, concluído o processo de 
implementação de um Sistema de Garantia da 
Qualidade, alinhado com o Quadro de Referência 
Europeu de Garantia da Qualidade para o Ensino 
e a Formação Profissionais (Quadro EQAVET). 
O Quadro EQAVET foi concebido para melhorar a 
qualidade da Educação e Formação Profissional 
no espaço europeu. A obtenção do selo passou 

por processo longo que avaliou as práticas pe-
dagógicas e de gestão da escola e que culminou 
com uma inspeção realizada por peritos externos, 
provenientes de instituições do Ensino Superior, 
geridos pela ANQEP.
Para a EPM, este selo, mais do que o resultado 
de um sistema de avaliação da ação da escola 
alinhado com o quadro europeu, certifica que o 
ensino ministrado é de qualidade, simultanea-
mente permite uma avaliação e consequente im-
plementação de ações de melhoria fundamentais 
para continuar a melhorar.

// APOIOS ESCOLARES

Município de Moura oferece 
Fichas de Atividades aos alunos do 
2.º ciclo

C omo vem sendo hábito, desde 2018, a 
Câmara Municipal de Moura volta este 
ano a oferecer as Fichas de Atividades a 

todos os alunos do 2.º ciclo do ensino básico, no 
ano letivo 2020/2021. Este apoio representa um 
investimento na ordem dos €18.000,00 e benefi-
ciará mais de três centenas de alunos dos Agru-

pamentos de Escolas de Moura e de Amareleja.
Álvaro Azedo, Presidente da Câmara Municipal 
de Moura, considera que “este é um apoio im-
portante para as famílias, sendo da maior justiça 
devolver às pessoas um pouco do contributo que 
estas nos dão através do pagamento dos seus 
impostos”.

a partir de agora, de um centro especiali-
zado em qualificação de adultos, que têm 
como objetivo a melhoria dos níveis de 
qualificação da população e de emprega-
bilidade dos indivíduos.
Aqui é possível, aos interessados, aceder 

a informações, orientações e encaminha-
mento com vista à obtenção de uma qua-
lificação escolar e profissional.
Pode ainda realizar um processo de re-
conhecimento, validação e certificação 
de competências (RVCC) adquiridas ao 

longo da vida.
Estes centros têm como premissas funda-
mentais a valorização das aprendizagens 
adquiridas pelos adultos ao longo da vida 
e a possibilidade efetiva de aumentarem 
e desenvolverem competências através 

// Equipa do Centro Qualifica de Moura

da realização de formação qualificada.
O Centro Qualifica de Moura integra a 
estratégia de qualificação da população, 
no âmbito da intervenção da ANQEP – 
Agência Nacional para a Qualificação e o 
Ensino Profissional.


