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NOTA INFORMATIVA Nº 086/2017

INTEGRAÇÃO DOS CURSOS PROFISSIONAIS NO CATÁLOGO NACIONAL DE QUALIFICAÇÕES:
CURSO DE PRODUÇÃO METALOMECÂNICA E OUTROS CURSOS DAS ÁREAS DE EDUCAÇÃO
E FORMAÇÃO COM O CÓDIGO 521, 522, 523, 525
DIA 08 DE MAIO * 10H30 * ESCOLA PROFISSIONAL CIOR, V. N. FAMALICÃO

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.
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 às áreas da Metalurgia e Metalomecânica (521), Eletricidade e Energia
(522), Eletrónica e Automação (523) e Construção e Reparação de Veículos a Motor (525),
a situação é a seguinte:
1. O curso Técnico de Produção em Metalomecânica - Variantes de Técnico de
Programação e Maquinação; e de Técnico de Produção em Metalomecânica/
Controle da Qualidade está incluído no ANEXO C e tem de ser trabalhado com
vista à sua plena integração no Catálogo;
2. No ANEXO B estão integrados os seguintes cursos profissionais:
a. Técnico de Energias Renováveis – para além da Portaria que regula este curso
profissional, há neste momento no CNQ duas qualificações: Técnico
Instalador de Sistemas Solares Fotovoltaicos e Técnico Instalador de Sistemas
Eólicos
b. Técnico de Mecatrónica – para além da Portaria que regula este curso
profissional, há neste momento no CNQ uma outra qualificação com o mesmo
nome.
c. Técnico de Manutenção Industrial (Variantes de Técnico de Mecatrónica
Automóvel e de Técnico de Manutenção de Aeronaves) – para além da
Portaria que regula este curso profissional, existe já no CNQ uma qualificação
designada por Técnico de Mecatrónica Automóvel

3. Em relação às 3 qualificações referidas no ponto anterior, temos indicação de que
há escolas profissionais que estão a usar ora o perfil da Portaria que cria o cursos
profissional, ora o perfil integrado no Catálogo.

Assim, tendo em vista desencadear este processo de regularização da situação destas 4
qualificações, convidamos todas as escolas que têm alguma ou algumas destas ofertas,
para uma reunião a realizar no próximo dia 08 de maio de 2017 pelas 10h30 na Escola
Profissional Cior (Rua Amélia Rey Colaço, N.º 106, 4764 – 901 V. N. Famalicão).
Numa primeira parte procederemos à análise da metodologia de trabalho a seguir,
devendo depois os participantes organizar-se em 4 mesas de trabalho, uma para cada
qualificação.

O registo dos participantes na reunião deverá ser feito AQUI até ao dia 05 de maio.
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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