
PROJETO Nº CENTRO-03-5674-FEDER-000005 

Entidade Promotora Beneficiária do apoio:
600027350

DESIGNAÇÃO DO PROJETO:

Investimento total proposto: 635 366.94 Euros

Investimento Elegível: 560 827.93 Euros

Apoio da União Europeia: Incentivo Não Reembolsável - FEDER 85.0% 476 703.74 Euros

Comparticipação dos promotores (OE+RP) 84 124.19 Euros

DESCRIÇÃO:

LOCALIZAÇÃO:

94.00%

6.00%

Desenvolvimento, Fotografias:

Dotar as Escolas com equipamentos fundamentais ao desenvolvimento e consolidação da aprendizagem destes

cursos superiores de curta duração; sendo que, com estes, se pretende aproximar as ofertas formativas às

necessidades do mercado de trabalho. São, pois, objetivos da presente operação, apresentada pelo IPC –

Instituto Politécnico de Coimbra a cofinanciamento FEDER: • Qualificar e modernizar as instalações escolares

afetas à concretização dos cursos TESP alinhados com a EREI/ENEI, através da aquisição de equipamentos

imprescindíveis, relevantes, e diretamente relacionados com o funcionamento dos mesmos e com o

cumprimento dos objetivos da formação; • Potenciar, por esta via, o esforço do IPC em dispor de mais e

melhores condições infraestruturais e tecnológicas, com o propósito de promover significativamente o sucesso

educativo e, adicionalmente, atrair mais e melhores alunos; • Incrementar, através de melhores e mais

atualizados recursos materiais: os resultados a obter ao nível do aproveitamento escolar e inerente certificação

profissional; a qualidade formativa, eminentemente prática, consonante com as necessidades do mercado de

trabalho; a efetiva viabilidade no prosseguimento de estudos superiores. 

Aquisição de equipamento semelhante ao que os futuros diplomados encontrarão no seu posterior local de

trabalho, para que, enquanto formandos, possam manusear equipamentos adequados às diversas funções

associadas a cada área tecnológica específica, aprendendo, com especial enfoque, o saber-fazer, concretizando,

assim, os objetivos técnico-pedagógicos dos cursos técnicos superiores profissionais

Centro - Coimbra

Centro - Oliveira do Hospital

Resultados Contratualizados:

Alunos beneficiados com equipamentos relacionados com os cursos TESP de nível ISCED 5  = 533

Estudantes certificados nos Cursos Técnicos Superiores Profissionais de nível ISCED 5 = 285

EIXO PRIORITÁRIO 3 – DESENVOLVER O POTENCIAL HUMANO (APRENDER)

- AVISO N.º CENTRO-68-2018-26 - Cursos Técnicos Superiores Profissionais

Apetrechamento dos cursos TESP alinhados com a RIS3/ENEI do I. P. de Coimbra 

INSTITUTO POLITÉCNICO DE COIMBRA


