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Associados(as) da ANESPO

NOTA INFORMATIVA Nº 081/2017

INTEGRAÇÃO DOS CURSOS PROFISSIONAIS NO CATÁLOGO NACIONAL DE QUALIFICAÇÕES
REUNIÃO DE TRABALHO SOBRE OS CURSOS PROFISSIONAIS DA ÁREA DE CIÊNCIAS
INFORMÁTICAS
TÉCNICO DE INFORMÁTICA DE GESTÃO * TÉCNICO DE GESTÃO DE EQUIPAMENTOS INFORMÁTICOS * TÉCNICO DE
GESTÃO E PROGRAMAÇÃO DE SISTEMAS INFORMÁTICOS

DIA 02 DE MAIO * 10H30 * SEDE DA ANESPO

Como temos vindo a informar, a ANESPO está a desenvolver em colaboração com a
ANQEP, um processo tendo em vista a integração no CNQ dos cursos ainda não incluídos
e que, ou se continuam a reger pela respetiva portaria (ANEXO C da Circular n.º
1/ANQEP/2017) ou, para os quais além do plano curricular da respetiva portaria existem
no CNQ outros planos curriculares equivalentes, geralmente originários do sistema de
aprendizagem, ou mesmo já trabalhados com base em resultados de aprendizagem
(ANEXO B da referida Circular).
O entendimento entre a ANESPO e a ANQEP vai no sentido de até final de maio serem
apresentadas propostas de reorganização da componente técnica dos cursos ainda não
incluídos no Catálogo, bem como de propostas que possam contribuir para que se
estabilize apenas um plano curricular para as qualificações constantes do ANEXO B.
Este é um trabalho absolutamente essencial, que poderá mesmo a, no futuro, não serem
apoiados cursos não integrados no Catálogo.
O processo que agora desencadeamos, tem em vista permitir que um número
significativo de cursos ainda não enquadrados ou mal enquadrados no Catálogo sejam

trabalhados em tempo útil para que a sua integração ocorra antes do início do próximo
ano letivo, justificando-se assim a urgência e a premência deste processo.
No que respeita à Área das Ciências Informáticas, com peso significativo na oferta das
escolas profissionais, existem neste momento 3 cursos nenhum deles integrado no
Catálogo.
Assim, tendo em vista desencadear este processo, convidamos todas as escolas que têm
alguma ou algumas destas 3 qualificações, para uma reunião a realizar no próximo dia 02
de maio de 2017 pelas 10h30 na Sede da ANESPO (Avenida 5 de Outubro n.º 176 – 1.º
Esq.º, 1050-063 Lisboa).
A organização da reunião assenta numa primeira parte na abordagem integrada das 3
qualificações, devendo numa segunda parte ser constituídas mesas de trabalho para cada
um dos cursos.
O registo dos participantes na reunião deverá ser feito AQUI até ao dia 28 de abril.
Mais informamos que o documento da ANQEP, Pressupostos metodológicos: Conceção
de referenciais de formação – componente tecnológica, pode ser consultado AQUI.

Certo do empenhamento de todos em mais este desafio colocado à ANESPO e às escolas
profissionais, apresento os meus melhores cumprimentos.
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