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a revista saber & fazer tem como objetivo partilhar, anualmente, com todos os
seus leitores os projetos e as dinâmicas desenvolvidas por uma comunidade
escolar empenhada no cumprimento do Projeto Educativo da FORAVE.

Com uma estrutura temática, cada capítulo da revista coloca anualmente um desafio e
um compromisso a todos os elementos da comunidade de se superarem face ao ano
anterior, nos objetivos propostos, no empreendedorismo das ações e na criatividade
dos processos e das estratégias.
Esta publicação cumpre, também, o objetivo de refletir através das pessoas, dos
espaços e da tecnologia, das práticas pedagógicas, dos projetos, dos estágios, da
empregabilidade dos seus diplomados e das empresas parceiras, uma imagem de uma
escola dinâmica, completamente integrada na comunidade sócio económica em que se
insere, responsável e impulsionadora do desenvolvimento local e regional.
O carácter informativo presente na revista torna-a um excelente meio de divulgação
das atividades realizadas na escola e o seu formato é um fator de diferenciação
relativamente a outras publicações do género. Para os alunos funciona, ainda, como
um anuário onde poderão recordar uma fase determinante das suas vidas, bem como
todos aqueles que contribuíram para o seu processo de educação e formação.
A evolução da revista saber & fazer tem sido proporcional ao crescimento qualitativo
da FORAVE. Especialmente este ano foram desenvolvidos alguns projetos que
potenciaram a melhoria e eficácia pedagógica da escola, fortaleceram a relação com as
empresas associadas e parceiras e melhoraram o acompanhamento pós formação dos
diplomados promovendo a sua empregabilidade.
Os resultados traduziram mais sucesso no processo ensino aprendizagem, mais
propostas de estágios extra curriculares e profissionais, mais emprego, uma maior
procura dos cursos e da formação pelos jovens, pelos adultos e pelas empresas,
globalmente uma elevada preferência pelos serviços FORAVE.
Terminamos, assim, um ciclo com a satisfação de devolver à sociedade jovens técnicos
diplomados, aptos a integrarem o mercado de trabalho e a perpetuarem com o seu
testemunho esta Escola e a sua Missão que continua atual, adequada e necessária.
Manuela Guimarães
Diretora Pedagógica FORAVE
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forave DESTACA
O conceito de melhoria contínua é considerado uma das formas mais eficazes para
aperfeiçoar o desempenho e a qualidade nas organizações. Com base numa cultura
permanente de melhoria, este espaço estabelece um compromisso com os leitores da
revista Saber & Fazer - todos os anos encontrarão uma iniciativa que acrescentará
valor à FORAVE.

associa-se ao Programa de Mérito
e Distinção da FORAVE
...é propósito da Preh,
enquanto empresa de

A Empresa Preh Portugal, Lda a partir
do próximo ano letivo vai premiar alguns
dos melhores alunos da FORAVE.
Este Prémio é mais um input que vem
acrescentar valor à formação e aos Cursos
Profissionais da FORAVE e tem como
objetivo promover a educação para a
carreira, estimular a competitividade e o
empreendedorismo nos jovens e motivar
os alunos para a excelência.
A FORAVE e a Preh são parceiras de longa
data que têm desenvolvido projetos de
interesse comum, sendo a Preh uma das
empresas da região que mais alunos acolhe
para o desenvolvimento da Formação em
Contexto de Trabalho e para o seu quadro
de colaboradores.
A Preh Portugal, Lda, é uma empresa
especializada na produção de componentes
electrónicos para automóveis, fundada em
1969 e fabrica produtos de alta qualidade,
para marcas conceituadas tais como:
BMW, VW, Audi, SEAT, SKODA, Porsche,
Mercedes, Ford, e GM .
As áreas de produção da Preh passam
pelos controladores de climatização e
controladores de condução, sistemas
de sensores, MMI’s e instrumentos e
inovação automóvel. Com uma forte ênfase
nesta área a Preh oferece o máximo de
flexibilidade e rapidez no desenvolvimento,
na produção de produtos e soluções à
medida.
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Numa entrevista promovida pela FORAVE, Henrique
Soares, Diretor de Recursos Humanos da Preh, fala
da ligação que esta empresa tem com a FORAVE e na
importância que a aproximação entre as instituições
representa para a qualidade da formação e para o
desenvolvimento das empresas.

referência na região, introduzir

Na qualidade de Diretor dos Recursos Humanos da Preh
Portugal como vê a ligação da empresa a uma escola
profissional como a FORAVE?
HS (Henrique Soares)- Na qualidade de DRH da Preh Portugal,
Lda, sempre investi grande energia no sentido de aproximar
as nossas duas entidades e estabelecer parcerias para avaliar
a pertinência dos conteúdos dos vários cursos ministrados pela
FORAVE, e também para assegurar uma alta qualidade dos
estágios curriculares proporcionados pela Preh.

qualidade dos resultados.”

Pode mencionar os contributos ou áreas de colaboração
entre a FORAVE e a Preh?
HS- Ao longo dos anos pudemos criar e desenvolver uma
relação fortemente alicerçada nos valores da Preh e da
FORAVE que se consubstancia, atualmente, numa parceria
de total confiança e compromissos comuns que vão desde os
conteúdos até aos métodos utilizados na formação e estágios,
passando, por vezes, pela realização de “brainstormings” de
descoberta de novos horizontes. A nossa relação deixou de ser
puramente institucional para se tornar numa “cumplicidade
saudável”.
Qual o input que a FORAVE tem dado nos RH da Preh?
HS- Esta parceria nasceu de uma necessidade da Preh em
reforçar os seus Quadros de Pessoal com jovens com formação
técnica a inserir em funções de Produção. Projeto pioneiro,
desde logo recebeu o total apoio dos Dirigentes da FORAVE
- em particular e desde a primeira hora da Drª. Manuela
Guimarães - e que veio a ser coroado de êxito, permitindo
desenvolver este e outros projetos de interesse capital para
ambas as organizações.

nos jovens em formação
um espírito saudável de
competição, estimulando a

Considera que os cursos profissionais desenvolvidos na
FORAVE são ajustados às necessidades da Preh e das
Indústrias da região em geral?
HS- No que respeita aos cursos ministrados pela FORAVE,
sempre tiveram duas grandes preocupações:
Serem o espelho das necessidades das empresas da região;
Serem cursos de grande exigência.
Estes dois princípios e uma constante observação dos
mercados alvo permitem colocar a FORAVE num patamar
de excelência no que respeita à colocação no Mercado de
Trabalho dos seus formandos pois “habituou” as empresas
suas clientes e parceiros a um nível de qualidade dos
formandos acima da média.
Qual o objetivo do Prémio de Mérito e Distinção Preh
Portugal?
HS-Ao instituir o Prémio de Mérito aos melhores alunos
da FORAVE, é propósito da Preh, enquanto empresa de
referência na região, introduzir nos jovens em formação um
espírito saudável de competição, estimulando a qualidade
dos resultados. Conscientes que a entrada no Mercado
de Trabalho depende da competência e capacidade de
desenvolvimento, os formandos são “convidados” a fazer
um esforço adicional face ao desafio colocado pela Preh, ou
seja, a realização de um Estágio Profissional, remunerado

e com a duração de um ano. Estamos completamente
seguros que os objetivos serão plenamente atingidos por
todas as partes envolvidas.
Considera esta iniciativa um investimento nos RH da
empresa a curto prazo?
HS- Há investimentos que, pela sua natureza, não são
tangíveis. Este poderá bem ser um exemplo. Mais que
os resultados que possam resultar diretamente para a
Preh Portugal, Lda, importa medir os efeitos que possam
advir para os formandos envolvidos, os formandos em
processo de aquisição de competências e a sociedade em
geral; consideramos, também e por isso, uma iniciativa de
Responsabilidade Social da qual não estamos alheados
enquanto empregadores e motores do desenvolvimento
local.
No âmbito das funções que ocupa na empresa que
mensagem gostaria de deixar aos alunos da FORAVE.
HS- 1. Definam objetivos audazes;
2. Apliquem-se com energia e determinação no seu
atingimento;
3. Sejam sérios convosco próprios;
4. Defendam os valores que a FORAVE vos transmite.
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Como nunca podemos prever com
exatidão o futuro do mercado de
trabalho, teremos sempre um
caminho para traçar e para melhorar.
Mas tendo em vista as exigências da
formação de um técnico, a grande
vantagem da FORAVE é criar as bases
necessárias para que a experiência
profissional de cada um prospere,
preparando-o para os muitos desafios

especializada em
automação industrial
vê na FORAVE um parceiro
estratégico
Hugo Vaz, sócio-gerente da SETLEVEL,
vê uma parceria com a FORAVE como
uma hipótese de crescimento mútuo.
Fundada em 2003, a Setlevel
é uma empresa de automação
especializada na indústria da
borracha.
Apesar das dificuldades
inerentes ao mercado em que
se insere, a Setlevel
manteve-se sempre
competitiva e em crescimento.
Desde 2008, iniciou um
processo de internacionalização
e, hoje em dia, já exporta os
seus serviços para 12 países.
A expansão não deverá parar
por aqui, visto que o objetivo da
empresa é continuar a evoluir e
diversificar os mercados.
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“Para a SETLEVEL, é importante estar
atento a novos recursos com formação
técnico-profissional adequada, que
serão os futuros profissionais da sua
área de intervenção. Por sua vez, os
alunos da FORAVE poderão beneficiar
de toda a experiência acumulada da
SETLEVEL, efetuando a entrada no
mercado de trabalho através de uma
empresa internacional, com uma equipa
jovem, com bom ambiente, e com a
possibilidade de viajar e expandir a sua
experiência, não só a nível profissional,
mas também pessoal e cultural.
Procuramos dessa forma desenvolver
o nosso conhecimento e, no decorrer
desse percurso, passá-lo também para
as gerações futuras, para que tenham a
oportunidade de o colocar em prática.
O impacto que procuraremos criar
na FORAVE será a transmissão de

conhecimento, para aproximar cada
vez mais os alunos ao mercado de
trabalho. Nesse seguimento, criamos
a oportunidade desses conhecimentos
serem aplicados na prática pelos
formandos envolvidos, junto do
mercado específico em que a SETLEVEL
desenvolve a sua atividade.
Mais do que uma parceria institucional
entre a FORAVE e a SETLEVEL,
pretende-se criar uma ponte entre
o ensino profissional, que treina os
recursos, e uma das empresas que
aplica esses mesmos recursos, entre os
próprios alunos em início da sua vida
profissional e um mercado de trabalho
com uma grande necessidade de
conhecimento, criatividade e inovação.
Constatamos com agrado que a
FORAVE está focada em acompanhar
essa adaptação e em melhorar os seus
cursos profissionais, juntamente com as
empresas.

que se seguem.

A cultura empresarial da
SETLEVEL tem como ponto
central dar liberdade à
proatividade, na procura de
conhecimento. Consideramos
que um dos maiores trunfos é
a pesquisa individual e/ou em
equipa, no sentido de alcançar
a inovação ou aperfeiçoamento
do que já existe.

saber e a alcançar mais. É um apelo
à curiosidade individual, a ir mais
além daquilo que é ensinado. Nesse
contexto, aquele que realizar o melhor
projeto, elevando os conhecimentos
adquiridos na FORAVE, será sempre
um candidato para o Prémio de
Mérito e Distinção SETLEVEL.
A necessidade de recursos humanos
a curto prazo é uma realidade na
SETLEVEL, que reflete um mercado
de trabalho com necessidades em
constante evolução. No entanto,
a nossa grande aposta situa-se
a médio/longo prazo, procurando
colaborar com a FORAVE no sentido
de atualizar a linha de formação,
criando, assim, uma maior e
melhor fonte de recursos humanos
qualificados.

Gostaria de deixar como mensagem
aos alunos da FORAVE a ideia de
que a formação não é apenas um
período específico da vida; é, antes,
um processo contínuo que deve ser
alimentado pelo indivíduo. Ninguém
nos pode forçar a isso, é uma
vontade que tem de partir de cada
um. Quando existe essa motivação
para aprender, isso cria na pessoa
uma enorme vantagem em relação
aos demais. Aquilo que fazemos,
fazemo-lo porque queremos, porque
gostamos. E, nestes dias de crise,
mais importante ainda se torna
elevarmos o nosso próprio nível de
conhecimento, conseguirmos fazer
mais e em menos tempo, e, acima
de tudo, conseguirmos alcançar os
objetivos por nós estabelecidos, com
gosto.

a formação não é apenas
um período específico da
vida é, antes, um processo
contínuo que deve ser
alimentado pelo indivíduo.”
Esse espírito é perfeito para fazer
parte da nossa equipa e é isso que
procuramos no mercado. Alguém que
vise a procura de mais conhecimento,
por paixão e desenvolvimento
individual. Por isso, decidimos criar o
Prémio Setlevel, para estimular os
mais jovens a aspirarem a crescer, a
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forave entrevista
Com base nas necessidades atuais e emergentes da Europa, a União Europeia escolhe todos
os anos um tema de ação destinado a sensibilizar o cidadão europeu e os governos nacionais.
Durante um ano, estes temas são trabalhados pelas instituições europeias e os EstadosMembros. Assim, cada ano é objeto de uma campanha de sensibilização a nível nacional
e europeu. 2013 foi proclamado, pela Comissão Europeia, o Ano Europeu dos Cidadãos.
Neste sentido, a FORAVE entrevistou Nuno Melo, deputado no Parlamento Europeu, onde
desempenha as funções de Membro Suplente na Subcomissão dos Direitos do Homem e
Membro Efetivo na Comissão das Liberdades Cívicas, Justiça e Assuntos Internos.

«A Europa não se fará de uma
só vez, nem de acordo com um
plano único. Far-se-á através
de realizações concretas que
criarão, antes de mais, uma
solidariedade de facto.»,

O Parlamento Europeu aprovou 2013 como o Ano Europeu dos
Cidadãos, através da Decisão nº 1093/2012/UE do parlamento
Europeu e do Conselho de 21 de novembro de 2012.

Este ano visa informar os cidadãos do que
ganharam com a inclusão da Cidadania nos
Tratados europeus e aquilo que poderão ganhar
com o exercício efetivo desses direitos.

Robert Schuman, 9 de Maio de 1950.

Quais os objetivos da iniciativa Ano Europeu dos
Cidadãos?
Nuno Melo (NM)-Renovar a sensibilização dos europeus
para os seus direitos enquanto cidadãos.
O objetivo da Comissão Europeia é o de que cada
cidadão europeu conheça como pode beneficiar dos
direitos e políticas da UE, de forma a ter uma voz ativa
na definição das prioridades europeias e na elaboração
das próprias políticas da União.
Considera que os cidadãos estão devidamente
informados sobre os seus direitos?
NM-Numa Europa que se vai construindo passo a
passo, é muito importante que exista uma informação
contínua destinada a reforçar os direitos dos cidadãos,
que irá beneficiar um projeto europeu que hoje é a 27,
amanhã a 28, com a Croácia e, porventura, no futuro
próximo, com mais países.
Este ano haverá um investimento maior na informação
e formação sobre os direitos dos Cidadãos Europeus?
NM-Para assinalar 2013 como o Ano Europeu dos
Cidadãos, terão lugar em toda a UE um conjunto de
iniciativas, eventos, conferências e seminários, a nível
nacional, regional e local.
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Cidadãos mais e melhor formados e informados
tornam-se cidadãos mais ativos civicamente?
NM-Numa sociedade democrática, cidadãos mais
e melhor formados e informados, poderão exercer
efetiva e conscientemente os seus direitos cívicos,
contribuindo para a construção de uma Europa
participada.
Por seu lado, no plano de construção democrática
das instituições, serão igualmente eleitores e
decisores mais conscientes.
De que forma é que os cidadãos podem ser um
motor de mudança na sociedade Europeia?
NM-Tendo um papel ativo na construção das
políticas europeias, no debate e troca de ideias;
participando ativamente do ponto de vista político,
exercendo os direitos consagrados nos tratados,
dos quais o direito de petição, previsto no artigo
227º do Tratado sobre o Funcionamento da
União Europeia; informando e discutindo acerca
da Europa, das suas instituições e do projeto
Europeu, no plano educativo e formativo.

NUNO
MELO
João Nuno de Lacerda Teixeira de Melo, natural de
Vila Nova de Famalicão, Joane, é um advogado e
político português. Licenciado em Direito, iniciou a sua
carreira política como militante do Centro Democrático
Social, sendo atualmente um dos vice-presidentes da
respetiva Comissão Política Nacional. Foi presidente
do Grupo Parlamentar do CDS-PP e vice-presidente
da Associação Nacional dos Autarcas Populares. Foi
eleito presidente da Assembleia Municipal de Vila Nova
de Famalicão e deputado à Assembleia da República,
nas VIII, IX e X Legislaturas, pelo Círculo de Braga. Nas
eleições europeias de 2009, foi o cabeça-de-lista da
candidatura do CDS-PP, tendo sido eleito deputado ao
Parlamento Europeu a 7 de Junho desse ano. Integra,
assim, o Grupo do Partido Popular Europeu.
Na sua opinião, como se posicionam os portugueses face à
Europa? Têm consciência da sua cidadania Europeia?
NM-A identidade é um conceito que se vai construindo,
para que a sensibilização para os direitos que compõem
a cidadania Europeia seja fundamental e para que as
instituições europeias sejam reconhecidas pelos cidadãos
como instrumentos ao seu alcance, próximos das suas
preocupações.
No caso português, os cidadãos têm a vantagem cultural
de quem, para além da consciência identitária Europeia,
representa um povo secularmente aberto ao Exterior, que
acrescentou outros mundos à Europa.
De que forma está a ser dinamizado em Portugal o Ano
Europeu dos Cidadãos?
NM-A Representação da Comissão Europeia em Portugal
definiu as ações a desenvolver durante este ano, que passará
essencialmente por reforçar o diálogo com os cidadãos,
estimulando o debate e a participação ativa no processo de
elaboração das políticas da união.
Prevêem-se programas/dinâmicas especiais para os jovens?
NM-Promover a cidadania ativa dos jovens em geral, e a sua
cidadania europeia, em particular, fomentando a cooperação
europeia no domínio da juventude é, certamente, uma das

grandes prioridades para a Europa (ver Programa Juventude
em Acção 2007-2013 (http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/
LexUriServ.do?uri=OJ:C:2007:304:0008:0010:PT:PDF). Estão
previstas iniciativas especificamente dirigidas aos jovens.
No seu entender, o que é que a escola poderá fazer mais
para promover nos alunos a responsabilidade cívica e o
gosto pela cidadania participada?
NM-Através do conhecimento transmitido no ensino
curricular, relativamente à União Europeia, ao seu projeto, às
suas instituições e às suas competências, também assimilando
que a União Europeia concretizou com sucesso um projeto
de paz, depois de duas guerras mundiais que dizimaram
gerações, aproximou os povos, aperfeiçoou mecanismos de
mercado e, apesar da crise conjuntural do momento, garantiu
durante décadas um desenvolvimento claro da generalidade
dos países.
Que mensagem gostaria de deixar aos alunos da FORAVE?
NM-«A Europa não se fará de uma só vez, nem de acordo
com um plano único. Far-se-á através de realizações
concretas que criarão, antes de mais, uma solidariedade de
facto.»,
Robert Schuman, 9 de Maio de 1950.
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Forave acompanha
Uma das práticas da FORAVE é o acompanhamento pós-formação dos diplomados. Este
acompanhamento tem como objetivo aferir os resultados concretos das diferentes ofertas
formativas promovidas pela FORAVE. Em todas as edições da revista Saber & Fazer procurase conhecer as mudanças que estes percursos de qualificação imprimiram nos projetos de
vida dos seus formandos, convidando-os a prestarem o seu testemunho.

designer industrial

CLAÚDIO CASTRO
O design
sempre
me
fascinou,
sempre
gostei de
desenhar
e de criar
objetos.”
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Se tivesses que destacar alguém da FORAVE quem é que
destacarias?
CC-Destacaria o Prof. Almiro Amorim. O Prof. Almiro era
um professor carismático, que conseguia, de uma forma
absolutamente irrepreensível, motivar os alunos para
as aprendizagens. Possuía um conjunto vastíssimo de
conhecimentos, das mais variadíssimas áreas. Era uma
pessoa com muita experiência, que percebia muito de
design, que tinha trabalhado como designer na Fiat em
Itália e que trazia para o contexto formativo todas estas
experiências. Devo ao Prof. Almiro muito dos atributos que
hoje me caracterizam como designer!
Passaram 15 anos, hoje és um designer de reconhecido
mérito. Fala-nos do teu percurso académico e profissional.
CC-Bom, saí da FORAVE com os conhecimentos suficientes
para abraçar uma carreira profissional na área do desenho
e foi o que fiz. Tinha algumas dúvidas se devia ingressar na
universidade ou não, mas decidi investir na minha carreira
profissional. Nos primeiros três anos, trabalhei como

desenhador técnico num atelier de arquitetura e era ao
mesmo tempo um dos responsáveis pela área de projeto e
desenho deste atelier. Ao fim de três anos, comecei a sentir
a necessidade de regressar à área de design industrial,
porque era nesta área que eu queria desenvolver a minha
carreira.
Assim, abandonei este atelier de arquitetura para começar
a trabalhar como freelancer, essencialmente na conceção
de projetos industriais. Volvidos dois anos, fui convidado
por uma empresa de metalomecânica, para gerir o
departamento de projeto. Trabalhei oito anos nesta empresa
como responsável de projeto e aqui tive a oportunidade
de desenvolver muitos projetos ligados à área de design
industrial e de adquirir muita experiência na área de
produção e de materiais. Ao mesmo tempo, adquiri muitos
conhecimentos na área tecnológica, porque participei no
desenvolvimento de sistemas interativos e de pontos de
informação.

Cláudio, foste aluno na FORAVE entre 1995-1998. Como
era a FORAVE nesta época?
Cláudio Castro (CC)- Basicamente, comparando com o que é
agora, era uma escola muito mais pequena, era uma pequena
comunidade, uma organização familiar. Eu via a FORAVE como
uma família! De todas as escolas que eu conheci, durante o
meu percurso académico, a FORAVE foi sem dúvida a que teve
mais impacto em mim. Era exímia pela forma como tratava os
alunos, porque estabelecia uma relação de proximidade e de
apoio constante que permitia que os alunos atingissem o seu
máximo potencial.
Como é que encontraste a FORAVE agora?
CC-Hoje, a FORAVE é uma escola diferente, evoluiu muito,
tem mais recursos humanos e tecnológicos e apresenta uma
oferta formativa mais orientada para a indústria. Contudo,
parece-me que os valores e a cultura organizacional da escola
ainda se mantêm. Ainda existe uma grande proximidade e
cumplicidade entre professores, funcionários e alunos e isto é
ótimo, porque é esta característica que diferencia a FORAVE de
todas as outras escolas.
Concluíste o Curso de Design Industrial em 1998. O que te
motivou a realizar um curso profissional numa área que era
tão desconhecida na altura?
CC-Era desconhecida para muitas pessoas, mas não para
mim. O design sempre me fascinou, sempre gostei de
desenhar e de criar objetos. Quando tive conhecimento de que
existia uma escola, próxima da minha área de residência, que
ia promover um curso profissional de design industrial, não
pensei duas vezes e formalizei a minha inscrição de imediato.
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Em 2009, ingressei na Universidade Lusíada de Vila Nova
de Famalicão para realizar a Licenciatura de Design.
Realizei a minha licenciatura em regime pós-laboral,
enquanto trabalhava. Nesta licenciatura fui considerado o
melhor aluno do curso e o melhor aluno da universidade.
Em 2011, decidi que era tempo de mudar, de fazer outras
coisas e então criei a minha própria empresa. Atualmente,
realizo projetos tecnológicos, ligados a sistemas interativos
e de multimédia e também desenvolvo equipamentos de
mobiliário. A maior parte dos projetos que me encontro
a desenvolver atualmente, destinam-se a clientes
internacionais.

A FORAVE transmitiu-me grandes
valores! Muito do que sou hoje, deve-se
à minha transição pela FORAVE. Hoje,
sou uma pessoa motivada, dedicada e
organizada por culpa da FORAVE.”
A FORAVE teve alguma influência no teu percurso
académico e profissional? A que nível?
CC-Sem dúvida! A FORAVE transmitiu-me grandes
valores! Valores que contribuíram para o meu sucesso
académico e profissional. Muito do que sou hoje, deve-se
à minha transição pela FORAVE. Hoje, sou uma pessoa
motivada, dedicada e organizada por culpa da FORAVE.
Só para teres uma ideia, o que aprendi na Universidade
Lusíada foi uma réplica do que aprendi na FORAVE e
estamos a falar de níveis de qualificação diferentes! Foi
muito fácil para mim concluir a licenciatura em Design na
Lusíada, porque eu estava muito alicerçado em termos de
conhecimentos pela FORAVE. Acredito que fui considerado
o melhor aluno da Lusíada por ter passado pela FORAVE
antes.

O que fazes atualmente?
CC-Atualmente sou designer industrial. Desenvolvo
projetos na área do Design Industrial em todas as suas
fases, com vista à resolução de problemas existentes
no nosso dia-a-dia. Procuro desenvolver produtos
funcionais com uma cultura visual assertiva. Nos últimos
anos, tenho-me focado em produtos de base tecnológica
e mobiliário. Ofereço aos meus clientes um serviço
especializado no desenvolvimento de produtos, desde a
pesquisa, a criação, o desenvolvimento e consultoria dos
processos de produção. Procuro sempre desenvolver
soluções sustentáveis a todos os níveis, quer na seleção de
processos ecológicos, quer no desenvolvimento económico
de todo o projeto.
Em 1999 a FORAVE abandonou esta área de formação,
certificando apenas duas turmas. Tendo em conta a
evolução desta área, qual seria a pertinência de se
investir novamente num Curso Profissional de Design
Industrial?
CC-Apesar da palavra Design estar na”moda” e existirem
imensas escolas com formação nesta área, acredito que
ainda há muito por fazer. Acredito que o ensino do Design
está a ser desviado do seu real objetivo, levando os alunos
a utilizar esta ferramenta de forma muito superficial e sem
qualquer valor para a nossa sociedade.
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A par do turismo e da agricultura, o Design pode ser
uma das principais soluções para a resolução da situação
económica em que o país se encontra. O Design permite
desenvolver novos produtos de carácter mais arrojado, que
suscitem o interesse de novos mercados, quer nacionais
como internacionais. Isto permitirá que a nossa indústria
possa fornecer novas propostas de valor, ficando ao nível
de outras empresas e marcas internacionais.
Para que o design possa assumir este papel importante,
será necessário que haja uma boa preparação dos futuros
profissionais. Acredito que, se a FORAVE assumir os
valores dos cursos de Design anteriores e desenvolver um
programa sustentável de acordo com o lema da escola
Saber Fazer, este será um curso de excelência que servirá
de forma plena as empresas do Vale do Ave que queiram
apostar em novas soluções num mercado cada vez mais
agressivo.
Podes partilhar connosco os teus objetivos profissionais?
CC-Procuro todos os dias ser um melhor profissional para
poder agarrar desafios cada vez mais arrojados. Trabalho
segundo a segundo para obter um maior reconhecimento
internacional, que me permita angariar novos projetos e
que façam chegar mais longe o valor do design nacional.
No futuro, gostaria de liderar uma equipa multidisciplinar
de designers e engenheiros, para que a minha empresa

possa oferecer serviços únicos de desenvolvimento e
investigação, comparáveis com as melhores agências
europeias de Design. É um objetivo utópico, mas acredito
que tangível com esforço e dedicação.
Que mensagem gostarias de deixar aos alunos que estão
a terminar os seus cursos na FORAVE?
CC-Aos alunos que estão a terminar os seus cursos
deixo uma mensagem curta: guardem convosco todos
os ensinamentos que obtiveram nesta fantástica escola.
Por muitas aprendizagens que obtenham, os vossos
conhecimentos serão sempre poucos para fazer face às
exigências do mercado de trabalho. É importante que
invistam continuamente na vossa formação. Os valores
que vos foram transmitidos na FORAVE, contribuirão para
que se transformem em grandes profissionais. O futuro
dos jovens não é claro e está pouco definido. No entanto,
eu acredito que serão os jovens do ensino profissional que
contribuirão para alavancar o nosso país. Basta que se
dediquem e que assentem as vossas ações no lema Saber
& Fazer!
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Forave EMPREGA
Com o aumento exponencial do desemprego verificado atualmente no nosso país, é
imprescindível que todas as entidades de educação e formação, com base na realização de
diagnósticos precisos e fidedignos, ajustem as suas ofertas formativas às reais necessidades
do mercado de trabalho. A empregabilidade dos diplomados é um indicador importante para
aferir a adequação da formação à necessidade das empresas e, como tal, é um elemento
informativo integrante dos sistemas de avaliação da qualidade do desempenho das entidades
de educação e formação. Assim, este espaço pretende ser um micro observatório do trajeto
profissional dos formandos que aumentaram as suas qualificações na FORAVE.

Da FORAVE direto para o emprego

A

FORAVE encerra o ano letivo 2012/2013 com um
saldo muito positivo pela procura imediata dos seus
diplomados.
Os alunos finalistas dos Cursos de Eletrónica, Automação e
Comando e de Gestão ainda estavam a defender as PAPProvas de Aptidão Profissional e alguns já tinham colocação
garantida.
Usualmente, a defesa das PAP é uma oportunidade excelente,
procurada pelos empregadores para observarem os projetos
técnicos, a prestação dos finalistas e captarem talentos.
Das ofertas registadas pelo Observatório de Emprego da
FORAVE, na primeira quinzena de Julho, 11 são ofertas de
emprego, 4 são estágios profissionais e 19 estágios extra
curriculares com a duração de 1 a 4 meses.

Estes números contrariam a conjuntura de crise e recessão
atual, reforçam as necessidades de formação do concelho
Vila Nova de Famalicão e da região e denotam sinais de
crescimento e desenvolvimento empresarial.
A FORAVE continua a ser procurada pelas áreas de formação
que a distinguem, Eletrónica e Automação, Gestão, Manutenção
Industrial e Qualidade Alimentar, mantendo a empregabilidade
dos seus diplomados na média dos 75%.
A experiência e especialização da escola, o fortalecimento da
relação com as empresas e a qualidade da formação promovem
a procura de determinados perfis profissionais e aumentam a
responsabilidade da FORAVE de acompanhar e corresponder
à evolução e exigência tecnológica das empresas.

CURSO TÉCNICO DE GESTÃO
EMPREGADOS

PROGRESSÃO DE ESTUDOS
0%

50%

Uma nova solução

14%

58%

para as empresas e para todos os alunos que
Frequentaram os cursos da FORAVE!
A PORTEFÓLIOS é uma plataforma privilegiada de recrutamento da Escola Profissional FORAVE que integra, exclusivamente,
os alunos que frequentaram um curso na FORAVE e as empresas da região. Com proveitos para todos os seus intervenientes,
a disponibilização desta ferramenta tem como objetivo satisfazer a oferta e a procura. Funciona como uma base de apoio à
contratação. Nesta plataforma, os empregadores têm a possibilidade de encontrar os melhores candidatos para as suas empresas
e estes, por seu turno, de apresentar as suas competências, de uma forma mais dinâmica e personalizada, aumentando a
possibilidade de virem a ser contratados.

69%
Finalistas

2009-2012

2008-2011

13%
2007-2010

CURSO TÉCNICO DE ELETRÓNICA, AUTOMAÇÃO E COMANDO
EMPREGADOS

PROGRESSÃO DE ESTUDOS
70%

0%
27%

60%
PRINCIPAIS Vantagens para os ANTIGOS ALUNOS
» Estar em constante contacto com os empregadores da
região;
» Ganhar vantagem em relação aos restantes
desempregados;
» Aumentar a possibilidade de ser contratado;
» Integrar uma plataforma exclusiva dos alunos da FORAVE;
» Fazer marketing pessoal;
» Aumentar a probabilidade de receber uma proposta mais
vantajosa;
» Aceder a uma plataforma de recrutamentoem qualquer
local.
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67%

PRINCIPAIS Vantagens para os EMPREGADORES
» Agilizar os seus processos de recrutamento;
» Agilizar os seus processos de recrutamento;
» Atrair os melhores profissionais com o menor custo;
» Realizar processos de recrutamento em qualquer local;
» Filtrar candidatos em função dos objetivos da empresa;
» Recrutar candidatos por categorias;
» Diminuir montantes despendidos em recrutamento;
» Utilizar um instrumento de recrutamento inovador;
» Recrutar talentos;
» Aumentar a qualidade dos processos de recrutamento;
» Colocar gratuitamente anúncios de emprego.

Finalistas

2009-2012

2008-2011

5%

2007-2010

CURSO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL
EMPREGADOS

PROGRESSÃO DE ESTUDOS
100%

Finalistas

0%

2008-2011
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A MELHOR ESCOLA, ESCOLHA
ESSA QUE MUDOU O MEU FUTURO
Optei pela FORAVE, um pouco por influência dos pais, mas
logo percebi que tinha realizado a melhor escolha, escolha
essa que mudou o meu futuro.
A FORAVE é uma escola que prima pela diferença, pela
relação de proximidade entre alunos e professores, pelo
seu método de ensino, que dota os alunos de competências
ajustadas às necessidades do mercado de trabalho.
É sobretudo uma escola de sucesso que assume o
compromisso de apoiar os seus alunos durante a sua vida
académica e profissional. Alia a parte teórica à parte prática
que nos proporciona uma formação mais completa. A FORAVE
é uma escola inovadora, apostando sempre no crescimento
e desenvolvimento, para que os alunos possam usufruir de
excelentes condições de aprendizagem.
Eu frequentei o curso de Electrónica, Automação e Comando, e,
atualmente, trabalho como técnico de automação na Setlevel.
Na Setlevel, realizo o que sempre desejei e aprendi na FORAVE,
pois desenvolvo projetos de máquinas para indústrias, desde o
seu esboço à sua construção.
Quando terminei o curso na FORAVE, no dia 12 de Julho, dois
dias depois tive uma proposta de emprego, e uma semana
depois, recebi outra, optando pela Setlevel. A FORAVE com os
inúmeros acordos que tem com as várias empresas, permite
que os seus alunos ingressem, logo que terminam o curso no
mercado de trabalho.
Penso que não mudaria nada no meu percurso académico,

1

O Serviço de Psicologia e Orientação da FORAVE, que é também responsável pela
inserção profissional e acompanhamento dos diplomados, lançou um desafio aos alunos
e ex-alunos. Dar um testemunho sobre o seu percurso nesta Escola Profissional.

2

Qual o
curso que
frequentou na
FORAVE?

Qual é a sua
profissão
atual?

5

6

Como descreve
o seu percurso
profissional
e académico
depois de
ter saído da
FORAVE?

3

Qual a
empresa onde
exerce
funções?

Sente que de alguma
forma o curso profissional
que realizou na FORAVE
foi importante para o seu
sucesso profissional?

4

Que tipo de funções
desempenha no seu
atual emprego?

7

Que mensagem
gostaria de deixar aos
alunos da FORAVE?

Automação Industrial.

1

Técnico de Eletrónica Automação e Comando.

2

Mecânico Industrial.

2

Estágio profissional na empresa Eurico Ferreira (Westcable),

3

Continental Mabor.

3

Westcable (Eurico Ferreira).

4

Manutenção curativa e assessoria no arranque de uma fábrica da
Continental Mabor nos EUA.

4 Manutenção, instalação, alteração e restabelecimentos de serviço

6

7
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José Leite
Diplomado do Curso Eletrónica, Automação e Comando, 2013

7

1

5

Tiago Costa

mas se mudasse, tentaria ser
ainda melhor. Tive um ótimo
percurso na FORAVE, foram
anos muito bons que me ficarão
na memória. Na FORAVE pude,
paralelamente, desfrutar dos
momentos de convívio com os
meus colegas, tanto da escola
como no estrangeiro e, ao
mesmo tempo, aumentar os
meus conhecimentos. Foram
três anos vividos intensamente
que contribuíram para o meu
crescimento pessoal e profissional. As palavras tornam-se
escassas para resumir o significado de uma escola que me fez
crescer, que em muito contribuiu para eu ser o que sou hoje.
Aos atuais alunos da FORAVE só tenho a dizer-lhes que
aproveitem! Aproveitem tudo, tudo o que a escola oferece,
tudo o que a escola coloca ao vosso dispor. Na altura em que
aí estamos não lhe damos valor, mas depois de sairmos e
começarmos uma nova etapa no mundo do trabalho, sentimos
saudades. Sejam participativos, inovadores e irreverentes,
pensando sempre no vosso futuro. Procurem distinguir-se
pelo esforço e pela dedicação. Vivam o presente e sobretudo
pensem no vosso futuro.

Questões sobre
a escola e o emprego

ZON.

Desde 2004, trabalho na Continental Mabor. A nível académico,
concluí na ESTEM - Escola de Tecnologia Mecânica - o curso de
nível V na área da tecnologia mecânica. Atualmente, frequento o
3º ano do curso de Engenharia Mecânica da Universidade Lusíada
de Vila nova de Famalicão.

5 Formação de técnico RIC (Rede Interna de Cliente) na Academia

da ZON.
6 O curso de Eletrónica Automação e Comando foi fulcral para

agarrar a oportunidade de trabalho referida, porque foca as áreas
de eletrónica e telecomunicações.

O curso que frequentei na FORAVE permitiu-me obter as
competências necessárias para agarrar as oportunidades que me
surgiram.
Apostem na vossa formação, pois ao longo da vida somos sempre
chamados a prestar provas e, no momento certo, quem tem
qualificações “fecha negócio”! Com organização e muita força de
vontade, conseguimos atingir os nossos objetivos.

7 Lembrem-se que os cursos da FORAVE abrem várias portas a

nível profissional e nunca deixem de acreditar naquilo que fazem.

Ricardo ferreira
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Forave ENCAMINHA
O apoio à transição entre percursos de formação é da responsabilidade das escolas. O
desenvolvimento vocacional é um dos importantes aspetos na construção da identidade de
cada formando e do seu desenvolvimento pessoal e social. A política educativa da FORAVE tem
como objetivo a promoção efetiva da igualdade de oportunidades, no sentido de incentivar
todos os formandos para o prosseguimento de estudos. Assim, a aquisição de conhecimentos
basilares que permitam esta continuidade, para além do desenvolvimento de competências
técnicas que possibilitem uma rápida e eficaz integração no mercado de trabalho é uma das
grandes preocupações da FORAVE.

7
1

O Serviço de Psicologia e Orientação da FORAVE, registou também alguns casos
de sucesso de encaminhamento entre níveis de formação e prosseguimento de
estudos.

2

Qual o
curso que
frequentou na
FORAVE?

Qual é a sua
profissão
atual?

5

6

Como descreve
o seu percurso
profissional
e académico
depois de
ter saído da
FORAVE?

18

Questões sobre a escola
e o prosseguimento de
estudos

3

Qual a
empresa onde
exerce
funções?

Sente que de alguma
forma o curso profissional
que realizou na FORAVE
foi importante para o seu
sucesso profissional?

4

Que tipo de funções
desempenha no seu
atual emprego?

7

Que mensagem
gostaria de deixar aos
alunos da FORAVE?

Célia Rocha

1

Técnico de Automação Industrial

2

Criação da própria empresa.

3

CUTBEND Unipessoal, Lda.

4

Empresário.

5

Continuei a minha formação académica no
Instituto Politécnico de Viana do Castelo.
Após concluir a licenciatura em Engenharia
Eletrónica e Redes de Computadores na
referida instituição, iniciei o meu percurso
profissional na empresa Maqfort Máquinas
Ferramentas, como Engenheiro Programador.
No final de alguns anos, resolvi adquirir o
CAP – Certificado de Aptidão Profissional para formar jovens na área de Automação.
Saí da empresa Maqfort e iniciei a atividade
de formador em várias escolas, centros de
formação e empresas. Posteriormente, fui
contactado por uma empresa, Edigma, que
pretendia o desenvolvimento de uma máquina
para efetuar a deposição de fio de cobre num
painel redondo, sendo única no Mundo. Os
objetivos foram cumpridos e iniciaram-se
contactos de várias empresas. Quando as
empresas efetuaram pedidos de máquinas
foi necessário constituir uma empresa. Neste
momento, tenho vários projetos em curso.

1

Curso Técnico de Processamento e Controlo da Qualidade
Alimentar.

2

Neste momento estou a frequentar o 1º ano da Licenciatura em
Engenharia Alimentar.

3

(Não se aplica)

4

(Não se aplica)

5

Efetuei um estágio profissional na empresa Carnes Carneiro;
posteriormente conclui o curso de Especialização Tecnológica na
área da Qualidade Alimentar e, por fim, fiz um estágio profissional
na empresa Carnes Landeiro.

6

O curso profissional realizado na FORAVE teve um balanço bastante
positivo, uma vez que me preparou para a vida profissional, fazendo
com que me sentisse segura na tomada de decisão respeitante à
persecução dos estudos.

7

Preencham a vida para se sentirem realizados, no sentido de
quererem sempre mais! Contemplem o vosso horizonte, mas
desejem ir mais além.

Vítor carneiro

6

O curso profissional que realizei na FORAVE foi o pilar de todo
este percurso profissional, não esquecendo o complemento
da licenciatura. Todo o conhecimento respeitante ao processo
produtivo, desenho técnico, montagem e instalação de
quadros elétricos, sistemas hidráulicos e pneumáticos foi
adquirido no curso profissional.

7

Lembrem-se que esta escola tem uma grande reputação
a manter e que as empresas vão necessitar sempre dos
melhores técnicos.
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7
1

2

Qual é a sua
profissão
atual?

5

6

João Areal

Técnico de Gestão, Planeamento e Racionalização da Produção.

2

Atualmente, estou a realizar um estágio profissional no âmbito da
contabilidade.

3

ACIF- Associação Comercial Industrial de Vila Nova de Famalicão.

4

Recolha de elementos precisos, com vista a determinar os gastos e
resultados; relato financeiro, tendo por objetivo o lançamento dos
documentos contabilísticos; processamento de salários; imputação dos
gastos a cada centro de custo e cumprimento das obrigações fiscais, IVA,
IRS, IES, entre outros.

5

Quando entrei para a FORAVE, não pensava em frequentar o ensino
superior. Porém, gostei tanto do curso, que decidi ingressar na universidade.
Ingressei no ISCAP-Instituto Superior de Contabilidade e Administração do
Porto, licenciando-me em Contabilidade e Administração. Posteriormente,
matriculei-me no Mestrado em Auditoria, conciliando-o com um estágio de
6 meses na Sonaecom.

6

Foi na FORAVE que descobri o gosto pela gestão e contabilidade. O 1º
ano da faculdade constituiu uma revisão do que tinha sido abordado na
FORAVE. Deste modo, não tive dificuldade na compreensão dos conteúdos
lecionados.

7

Acima de tudo, façam o que gostam, pois é meio caminho para serem
felizes. Aproveitem bem o curso, estudem muito e ambicionem o melhor.
Nunca desistam dos vossos objetivos!

O Serviço de Psicologia e Orientação da FORAVE, registou também alguns casos
de sucesso de encaminhamento entre níveis de formação e prosseguimento de
estudos.

Qual o
curso que
frequentou na
FORAVE?

Como descreve
o seu percurso
profissional
e académico
depois de
ter saído da
FORAVE?
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Questões sobre a escola
e o prosseguimento de
estudos

1

3

Qual a
empresa onde
exerce
funções?

Sente que de alguma
forma o curso profissional
que realizou na FORAVE
foi importante para o seu
sucesso profissional?

4

Que tipo de funções
desempenha no seu
atual emprego?

sofia azevedo

7

Que mensagem
gostaria de deixar aos
alunos da FORAVE?

1

Técnico de Eletrónica Automação e Comando.

2

Técnico de Manutenção.

3

Electro Mendanha.

4

Montagem de quadros elétricos e bastidores, manutenção preventiva e
corretiva de equipamentos.

5

Posteriormente à minha saída da FORAVE, prossegui os estudos na
Universidade Lusíada, concluindo com sucesso a especialização em Automação
Robótica e Controlo Industrial. Esta formação abriu-me portas no mundo do
trabalho, em particular na empresa acima referida. Atualmente, trabalho e
estudo, pois frequento o curso de Engenharia Eletrónica e Informática.

6

A FORAVE ajudou-me a adquirir as competências necessários para entrar
seguro no mundo do trabalho e ter a certeza daquilo que queria para o futuro.

7

Aconselho a usufruírem do máximo de conhecimentos disponibilizados pela
FORAVE, de forma a adquirirem o maior número de competências e nunca
deixem de estudar, pois é sempre uma mais-valia para o futuro.

1

Técnico de Gestão, Planeamento e Racionalização da Produção.

2

Técnico Oficial de Contas (TOC).

3

Joaneconta - Contabilidade e Gestão, Lda.

4

Funções contabilísticas e fiscais.

5

Prossegui os meus estudos na Escola Superior de Estudos Industriais e de
Gestão (ESEIG), em Vila do Conde, onde concluí o curso de Contabilidade
e Administração. Posteriormente, frequentei um curso de verão na SAGE,
no Porto, no âmbito da contabilidade. Após concluir o curso na ESEIG, fiz
um estágio curricular num gabinete de contabilidade. Entretanto, surgiume uma proposta de emprego da empresa onde me encontro atualmente,
dando-me a possibilidade de realizar, com aprovação, o exame da Ordem.

6

Sem dúvida, pois a FORAVE dotou-me das competências necessárias para
ingressar no ensino superior. Os cursos são bastante práticos, preparando
os alunos, de imediato, para o mercado de trabalho. Aproveito para deixar
um especial agradecimento ao Professor José Ramalhoto que me motivou
a prosseguir os estudos.

7

ricardo sousa

Deixo uma mensagem de esperança, pois reconheço que toda a conjuntura
social e política desmotiva os jovens a prosseguirem os estudos. Assim,
aconselho a serem os melhores, porque para os melhores existe sempre
espaço no mercado de trabalho. Por fim, ouçam o que os vossos professores
têm para vos dizer e certamente não ficarão desiludidos.
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Forave Empreende
No âmbito do empreendedorismo, o Projeto Rumos apresenta uma metodologia inovadora,
procurando associar a promoção da qualificação escolar e profissional à iniciativa empresarial e
criação do próprio emprego. Visa disponibilizar apoio técnico e formativo necessário a indivíduos
ativos, desempregados e empregados. É um espaço de qualificação e de promoção da iniciativa
empresarial na medida em que está assente em dois princípios: por um lado, a criação do próprio
emprego / projeto empresarial e, por outro, a melhoria das qualificações escolares e profissionais,
através do Centro Novas Oportunidades da FORAVE.

contabilista

ROSÁRIa FERREIRA
Quem é a empreendedora Rosária Ferreira? Apresente-nos
o seu percurso até ao momento em que criou a empresa
Lagoconta.
Rosária Ferreira (RF)- A minha formação de base é Economia.
Depois de terminar a licenciatura em 2002, iniciei o meu
percurso profissional com uma breve experiência como
monitora da disciplina de Economia Regional na Universidade
onde me licenciei, a Universidade do Minho. Apesar de ter
gostado da experiência, pretendia ter contacto com o mundo
empresarial, tendo feito de seguida um estágio profissional na
área de contabilidade. Passei pela banca, experiência com a
qual não me identifiquei e, entretanto, enveredei pela área de
contabilidade definitivamente. Em 2006, comecei a trabalhar
num gabinete de contabilidade, tendo em paralelo dado aulas
no ensino secundário público em disciplinas das áreas de
Economia e Contabilidade. Passados cinco anos de experiência
profissional no referido gabinete de contabilidade, decidi sair e
criar algo que fosse meu, tendo, em 2011 criado o escritório de
Contabilidade Lagoconta.
Apresente-nos a Lagoconta.
RF-Lagoconta é um gabinete de contabilidade com outros
serviços acessórios que se complementam, nomeadamente,
realização e acompanhamento de projetos de investimento
inseridos no QREN (Quadro de Referência Estratégico
Nacional), serviços de suporte administrativo às empresas
e desenvolvimento de formação on-job. Somos também
parceiros da empresa de software Primavera, implementando
e dando acompanhamento na utilização do seu software:
programas de faturação, recursos humanos, logística e
contabilidade propriamente dita, tendo com certeza muito valor
acrescentado a dar em termos de rentabilidade.
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Como surgiu a ideia de criar este negócio?
A ideia de criar este negócio surgiu da ambição de construir
um negócio próprio com as minhas ideias, a minha ideologia
sobre o que deve ser um gabinete de contabilidade. Depois de
ter passado por diferentes contextos de trabalho, diferentes
organizações e pessoas, conhecido o nosso tecido empresarial
de micro e pequenas empresas, de uma forma que já considero
relevante, sei que temos valor acrescentado a dar às empresas.
A partir de uma certa altura, depois de ver que já não se pode
ir muito mais além onde trabalhamos e, sabendo que podemos
dar mais e melhor por algo comandado por nós, havendo a
possibilidade, a vontade fala mais alto, apesar dos riscos. Esta
vontade já estava latente há algum tempo e a experiência que
ganhei e o gosto pelo trabalho, no contexto de contabilidade,
foram os ingredientes para fazer nascer o negócio.
O que diferencia a Lagoconta das restantes empresas do
mesmo ramo?
Comunicamos de uma forma clara e temos canais
sistematizados para transmitir a informação, de forma a que
a mesma fique documentada, sendo uma base de segurança
e credibilização para ambas as partes. Estabelecemos prazos
internos de disponibilização da informação. Acrescentamos
um serviço de análise económica e financeira para as
empresas que queiram dela beneficiar, acrescentando aqui
os conhecimentos essencialmente da minha formação de
base que, sem dúvida, acrescenta valor. Para além disto,
também oferecemos serviços na área de informática, não
sendo necessário fazermos, na área administrativo-financeira
das empresas, a ponte entre o técnico de contabilidade e
o informático porque somo-lo num só. Enquanto gabinete
de contabilidade propriamente dito, garantimos rigor e

A ideia de criar este negócio surgiu da
ambição de construir um negócio próprio com
as minhas ideias, a minha ideologia.”
transparência. No entanto, não posso dizer que esta posição no
mercado seja diferenciadora, uma vez que esta é a função de
um Técnico Oficial de Contas.

serviços oferecidos (sala de reuniões, segurança, limpeza,
estacionamento), estabelecimento de contactos com empresas
e outras entidades e divulgação dos nossos serviços.

Que dificuldades tem encontrado?
RF-Sendo o nosso objetivo crescer, a dificuldade que
encontramos é aumentar a quota de mercado. Sei que não sou
conhecida no mercado, até porque não desenvolvi aqui, em Vila
Nova de Famalicão, grande parte da minha vida profissional,
pelo que vamos ter de nos esforçar para que cada cliente passe
a palavra do nosso profissionalismo.

Durante o seu percurso de empresária qual foi o momento de
maior satisfação?
RF-A apresentação do projeto ao público foi das alturas que
mais satisfação me deu, porque senti que estava finalmente a
iniciar e a expor algo que já estava planeado há muito tempo.

Que tipo de apoio encontrou na FORAVE?
Na FORAVE encontrei a oferta de condições para me instalar
num escritório com excelentes condições físicas, atrativa
estrutura de gastos, uma porta de contactos com o exterior.
Todas as solicitações que fui fazendo à FORAVE foram
respondidas positivamente, desde ajuda na comunicação
com o exterior, utilização dos seus canais de divulgação,
disponibilização de algumas das suas infraestruturas em
situações específicas de formação, entre outras. Esta entrevista
é um exemplo de canal de comunicação, que desde já agradeço.
O que a motivou a integrar a sua empresa na Incubadora de
Empresas do Vale do Ave - Start Business?
O que me motivou foram as condições do espaço, a
oportunidade de criação de sinergias com potenciais
empreendedores e a clara coincidência de objetivos, pois somos
empreendedores.
Que vantagens encontrou na Start Business?
RF-Uma excelente relação qualidade-preço nas condições
oferecidas, desde as instalações em si, como em todos os

Como imagina a sua empresa daqui a 10 anos?
Daqui a 10 anos, espero que o gabinete de contabilidade
Lagoconta seja reconhecido como um gabinete de contabilidade
de qualidade e que nos procurem pelo nosso trabalho.
Que sugestões daria a alguém que está a pensar iniciar um
negócio?
RF-Primeiro, diria para vir ter connosco porque com certeza
daremos um bom aconselhamento e acompanhamento na
sua criação e desenvolvimento de negócio. Respondendo
concretamente à questão, diria para fazer um plano
de negócios realista, traçar o pior cenário e ver se tem
possibilidades de o sustentar por algum tempo (pelo menos
um ano). Salvo empresas que já tenham o seu mercado alvo
conquistado, terão de, primeiro, sustentar a empresa e dar
muito por ela, para ela crescer bem. Muito cuidado com o
endividamento irrefletido: embora, neste momento, o próprio
mercado já não dê facilidades como dava há uns anos, continua
a ser preciso ter muita atenção a todas as obrigações que
se contraem. Penso que todos os processos de criação, em
qualquer dimensão,
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Forave DINAMIZA
As atividades da FORAVE são realizadas com vista ao desenvolvimento integral de todos os
elementos que compõem a comunidade escolar. No caso dos alunos, estas atividades têm
maior relevo, porque para além do propósito pedagógico visam contribuir para a construção de
uma postura empreendedora face à sociedade. Ao longo de cada ano letivo, a escola dinamiza
diferentes atividades, permitindo que cada elemento da comunidade educativa contribua para
a construção permanente de uma escola dinâmica e inovadora.

Seminários, Workshops e
Ações de Sensibilização

dentro das
suas áreas de
formação, trazem
conhecimentos
novos e
abordagens
diferentes.”

Nem só de aulas teóricas vive a escola. Grande parte das aulas é também prática, até pela vertente técnica
de todos os cursos ministrados na FORAVE. Mas, de vez em quando, para quebrar a rotina, os professores
habituais cedem a voz a outras pessoas, que dentro das suas áreas de formação, trazem conhecimentos novos
e abordagens diferentes, em momentos de seminários, palestras, workshops e ações de sensibilização.
O início do ano letivo foi marcado pelo
acolhimento dos novos alunos, através
da chamada SEMANA DE TRANSIÇÃO
ESCOLAR, que consistiu na planificação
de um programa especial de ações
que tiveram como objetivo aferir
conhecimentos adquiridos pelos alunos,
através de atividades de diagnóstico
e promover a sua motivação para a
área tecnológica do curso. Em termos
operacionais,
as
manhãs
foram
preenchidas com aulas das disciplinas
das componentes sociocultural e
científica e as atividades de diagnóstico
serviram para adaptar o currículo do
curso ao grupo. As tardes destinaramse às disciplinas da área tecnológica e
as atividades desenvolvidas motivaram
os alunos para a área profissional
do curso, mostrando as saídas
profissionais, o grau de empregabilidade
e as empresas da região da área de
formação do curso. Realizaram-se
workshops nos laboratórios; atividades
lúdico-pedagógicas; visitas de estudo às
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empresas; aulas/palestra por técnicos
das empresas; testemunhos de exalunos inseridos no mercado de trabalho,
etc.
O envolvimento nas ações de ex-alunos
da FORAVE e de alunos que estão em
anos mais avançados foi extremamente
positivo na motivação dos novos alunos,
pois se reviram em jovens muito
próximos em idade, passando por
situações e realidades idênticas e que
vieram testemunhar casos de sucesso
escolar e/ou profissional; experiências de
desenvolvimento de projetos no âmbito
das PAP- Provas de Aptidão Profissional;
de participação em projetos europeus
de intercâmbio com outros países da
comunidade europeia e em concursos
regionais e nacionais, entre outros.
O primeiro período foi marcado
por uma ação de sensibilização e
PREVENÇÃO CONTRA O CONSUMO
DE SUBSTÂNCIAS ADITIVAS, realizada
em parceria com o departamento Escola

Segura da GNR - Guarda Nacional
Republicana de Barcelos e contou com a
intervenção da sua equipa de Cinotecnia
que explicou aos alunos como atuam
os cães treinados na busca de droga,
culminando com uma palestra sobre os
perigos do consumo de drogas.
D. Manuel Linda, BISPO AUXILIAR DE
BRAGA, no âmbito da Visita Pastoral
realizada à Paróquia de Lousado, num
encontro informal e breve, quis ainda
contactar com a comunidade escolar
e passar a mensagem aos alunos da
FORAVE: a importância do investimento
na formação individual, para enfrentar os
desafios futuros e dos valores que devem
estar sempre presentes, principalmente
os da família e dos pais que tanto lutam
pela educação dos filhos.
O DIA DO NÃO FUMADOR foi assinalado
por uma manhã de palestras sobre o
tabaco, os seus componentes, os seus
malefícios na saúde, bem como o mal
que faz à carteira dos nossos alunos.
Janeiro arrancou com uma mudança:

os palestrantes foram desta vez os
alunos, que no âmbito do programa
PARLAMENTO DOS JOVENS, uma
iniciativa conjunta da Assembleia da
República, do Instituto da Juventude e
do Ministério da Educação, debateram
o tema “Os Jovens e o emprego: que
futuro?” Com este programa pretendeuse educar para a cidadania, estimulando
o gosto pela participação cívica e política,
incentivar a reflexão sobre um tema e
a participação num processo eleitoral,
estimular a capacidade de expressão
e argumentação e promover o debate
democrático.
Fevereiro foi o mês de palestras várias:
A EDP Produção dirigiu-se aos
alunos dos cursos de Eletrónica,
Automação e Comando e Manutenção
Industrial, no âmbito do PROGRAMA
DE
APROXIMAÇÃO ÀS ESCOLAS
TECNOLÓGICAS que a empresa
implementou em 2012, cujo objetivo
principal é dar a conhecer a EDP Produção

e proporcionar estágios curriculares para
atrair talento e identificar jovens com
potencial para eventuais colaborações
futuras com a EDP.
Os enfermeiros André Fernandes e Filipa
Rebelo a pedido do Gabinete de Saúde
Escolar dinamizaram uma palestra
sobre o tema SEXO SEGURO e tiveram
como principal objetivo educar para uma
vida sexual responsável, propiciando
escolhas esclarecidas e baseadas nos
afetos, prevenindo a gravidez precoce e/
ou indesejada, o aborto, bem como as
doenças sexualmente transmissíveis.
A empresa Omron Electronics Iberia SA,
através do orador Vítor Vieira, realizou
uma palestra sobre SISTEMAS DE
VISÃO, dando aos alunos uma noção
do seu funcionamento, das principais
características e da aplicação dos
diferentes sistemas de visão artificial
disponibilizados pela empresa.
O chef Renato Cunha dinamizou um
workshop
sobre
GASTRONOMIA
MOLECULAR.

Foi feita uma contextualização histórica,
seguida de uma definição de gastronomia
molecular, havendo ainda espaço para a
desmitificação de alguns preconceitos,
para a teorização de alguns exemplos
práticos e para demonstrações, tais como
a esferificação do vinagre com Alginato, o
embrulho de hambúrguer em papel de
tomate comestível e a confeção de cubos
de molho tomate de Agar Agar.
Os alunos do 3º ano do curso de
Gestão
assistiram
ao
seminário
“EMPREENDEDORISMO, VALORIZAÇÃO
E COMPETITIVIDADE DO TERRITÓRIO”,
promovido pela Adrave em parceria
com a Universidade Lusíada e a Câmara
Municipal de Vila Nova de Famalicão.
Neste seminário, foi apresentado o
Projeto Minho Empreende e as suas
mais valias. O ponto alto deste seminário
atribuiu-se à intervenção de Carlos
Coelho, criador de marcas e presidente
da IVITY Brand Corp que falou sobre o
Empreendedorismo e a Valorização do
Território – Como transformar Portugal
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num País de Marcas. Ainda no terceiro
período, o chef Nuno Diniz envolveu os
alunos numa conversa aglutinadora, onde
associou as mais recentes e inovadoras
técnicas gastronómicas à tradição dos mais
variados pratos regionais, subordinada
ao tema INOVAÇÃO E TRADIÇÃO NAS
GASTRONOMIAS REGIONAIS.
Os alunos do curso de Manutenção
Industrial do primeiro e segundo anos
assistiram a uma palestra dinamizada
pela ITA – Industria Têxtil do Ave, onde
foram apresentados os diferentes tipos de
MANUTENÇÃO INDUSTRIAL existentes
na empresa (Manutenção Preventiva,
Manutenção Preditiva e Manutenção
Corretiva), definindo e referindo as
vantagens e desvantagens de cada uma
delas.
Os alunos de Gestão e de Processamento
e Controlo da Qualidade Alimentar
participaram no 3º SEMINÁRIO ANUAL
DA UNIVERSIDADE LUSÍADA que teve
como temática “Mobilizing Society: New
Strategies for Growth”. Raquel Vieira de
Castro abordou o tema “Contributos para
o crescimento” e apresentaram-se alguns
produtos inovadores e empresas de
sucesso.
No mês de Maio, a FORAVE apostou na
realização de uma série de palestras que
lembraram aos alunos a importância da
educação para a carreira.
Um dos principais objetivos da palestra
sobre SOLUÇÕES À MEDIDA E INOVAÇÃO
foi dar a conhecer aos alunos uma noção
das aplicações dos robôs em ambientes
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Comissão Cria Plano Estratégico
de Desenvolvimento

O
industriais, de forma a aumentar a
produtividade, reduzir custos de produção
e criar valor acrescentado.
A palestra sobre LEAN MANAGEMENT,
promovida pela empresa ITA – Indústria
Têxtil do Ave, nomeadamente pelo
departamento de engenharia industrial,
esteve inserida num programa de
aproximação às empresas a desenvolver
pela FORAVE, que tem como principal
objetivo envolver a empresa em atividades
que potenciem a aprendizagem prática de
uma forma empresarial.
Na palestra sobre ACIONAMENTOS
ELETROMECÂNICOS,
conduzida
por
Jorge Aguiar, Gestor de Delegação,
foram apresentados os diferentes tipos
de
acionamentos
eletromecânicos
disponibilizados pela SEW-EURODRIVE.
O coach António Fidalgo, antigo guarda

redes do Benfica, do Sporting e da Seleção
Portuguesa veio à FORAVE - o futebol
também foi tema de conversa, mas o
motivo principal da sua presença na
nossa escola foi a palestra que dinamizou,
intitulada INTELIGÊNCIA EMOCIONAL.
Explicou o que é ser coach, um profissional
que ajuda uma pessoa a ajudar-se a si
própria, salientando a importância das
emoções e sentimentos e a necessidade
de sabermos geri-los e conseguirmos ser
mais inteligentes emocionalmente, mais
capazes e mais felizes.
A palestra sobre EFICIÊNCIA ENERGÉTICA
NO AR COMPRIMIDO versou o consumo
de ar comprimido, os custos associados e a
emissão de gases de efeito de estufa.
A Universidade Lusíada promoveu ainda
uma palestra sobre a ELETRÓNICA INTERFACE MULTIDISCIPLINAR.

Plano Estratégico de Desenvolvimento do Projeto Educativo
da FORAVE é um instrumento de suporte à programação
e à implementação da melhoria na escola e é determinado
por um conjunto de objetivos e ações, cujo desenvolvimento e
sustentabilidade requer a mobilização de toda comunidade
educativa e o envolvimento de todos os seus recursos.
Trata-se de um plano de intervenção facilitador do cumprimento
da missão educativa e formativa da escola, planificado e
comprometido com o bom desempenho da organização e das
pessoas para a melhoria contínua dos serviços que presta e
focado na mudança e na resolução de um conjunto específico de
problemas previamente diagnosticado. Considera, sobretudo, os
resultados de uma avaliação interna realizada de maio a julho de
2012, que reconhecem a necessidade desta organização escolar
introduzir melhorias em três áreas essenciais do seu desempenho:
os resultados escolares e o ambiente de aprendizagem, a
articulação curricular e os processos de comunicação, colaboração
e participação e os mecanismos de regulação da ação educativa,
com vista ao aumento da qualidade da organização escolar.
Este plano contempla 10 Núcleos de intervenção diversificados
que se fazem valer da coerência conferida pelas interligações e
correlações existentes entre eles:

1. Melhoria e Eficácia Pedagógica. 2. Mérito e Distinção. 3.
Aproximação da Escola às Empresas. 4. Observatório do
Emprego. 5. Empreendedorismo e Inovação. 6. Programas
Europeus. 7. Orientação Vocacional e Oferta Formativa 8.
Comunicação e Marketing. 9. Saúde Escolar. 10. Educação
Parental.

As áreas de intervenção prioritárias, definidas para a melhoria do
desempenho da FORAVE, determinaram um conjunto de objetivos
gerais, complementados por objetivos específicos e ações que se
constituem como parte fundamental de um Plano concertado e
coerente.
Os intervenientes do plano emergem da comunidade educativa,
das estruturas de administração e gestão, pessoal docente e não
docente, alunos, pais e encarregados de educação e parceiros
que, através das funções que desempenham, e/ou por critérios
de representatividade, constituem-se como uma mais valia para a
prossecução dos objetivos.
Cada Núcleo de intervenção será responsável pela conceção de um
quadro operacional, pelos descritores de sucesso do plano e pelos
instrumentos de planificação, trabalho e avaliação necessários ao
desenvolvimento do projeto.
Este Plano tem um horizonte temporal de 3 anos escolares,
2012-2015, justificado, em grande medida, pela natureza das
intervenções, pelas circunstâncias e as condições em que será
executado e pela existência de uma maioria de objetivos de médio
e longo prazo.
A estratégia de desenvolvimento do plano prevê que a mudança
pretendida faça parte da agenda desta organização escolar e das
pessoas que lá trabalham, que com ela se relacionam, ou que a
procuram pelos serviços que presta.
O plano prevê o desenvolvimento de mecanismos e de instrumentos
e estruturas de monitorização, bem como a definição de momentos
de verificação e de avaliação e análise dos resultados.
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Forave qualifica
Um dos principais desígnios da FORAVE é aumentar os níveis de qualificação escolar e
profissional da população jovem e adulta do Médio Ave, contribuindo para o desenvolvimento
social, económico e cultural da região. A FORAVE dispõe de percursos de qualificação de
nível básico e secundário direcionados para um segmento do setor empresarial do concelho
de Vila Nova de Famalicão e da Região – as Indústrias. Os cursos da FORAVE têm como
objetivo preparar técnicos capazes para desempenharem, eficazmente, tarefas que vão
desde a manutenção e programação de máquinas ao planeamento e desenvolvimento de
processos produtivos.

1

O CURSO TÉCNICO DE GESTÃO
NA VANGUARDA
DO MERCADO DE TRABALHO

O

Curso Técnico de Gestão,
ministrado na FORAVE há mais
de duas décadas, na variante do
Planeamento e da Produção, tem sido
desenvolvido com enorme sucesso.
O facto de se tratar de um curso
polivalente, integrando-se num ensino
que corresponde às necessidades das
empresas da região, tem conduzido a
excelentes níveis de empregabilidade e
ao seu grande sucesso.
Tem sido preocupação constante
fornecer aos alunos os instrumentos

Tem sido preocupação
constante fornecer aos
alunos os instrumentos
que correspondam às suas
expectativas e os habilitem
ao desempenho das tarefas
exigíveis pelo presente ou
futuro posto de trabalho.”
que correspondam às suas
expectativas e os habilitem ao
desempenho das tarefas exigíveis pelo
presente ou futuro posto de trabalho.
Se aceitarmos que o desenvolvimento
local passa pelo aprofundamento das
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relações escola/mundo empresarial,
indissociável das necessidades de
inovação, a FORAVE, como agente de
formação e de desenvolvimento, temse preocupado em participar nesse
processo, agindo por antecipação
e modernizando também o seu
sistema de formação. A este propósito
e no âmbito da Prova de Aptidão
Profissional (PAP), que consiste na
realização obrigatória de um projeto
pessoal, transdisciplinar e integrador
de todos os saberes e capacidades
desenvolvidos ao longo da formação,
deve ser estruturante para o futuro
profissional do aluno, e deve ser
centrada em temas e problemas por
ele perspetivados. Tem vindo a ser
desenvolvido neste Curso de Gestão
um relevante esforço para que um
grande número destes projetos
constitua uma aplicação prática
realizada dentro da empresa, tanto
por iniciativa do aluno, como por
iniciativa das entidades empresariais.
O aluno pode, em articulação com
a empresa, procurar soluções para
eventuais problemas, propor situações
de melhoria ou mesmo desenvolver
um projeto inovador através da
PAP. Deste modo, o trabalho daqui
resultante poderá não só traduzirse em importantes benefícios para

a empresa, mas também numa
preparação eficaz no próprio terreno,
onde decorrerá o futuro profissional
destes alunos, incrementando o
espírito de empreendedorismo.
Esta ação tem ainda a vantagem
de reforçar os laços da escola com
o tecido empresarial, pois exige
um contacto permanente entre as
entidades, o que proporciona uma
comunicação persistente e objetiva,
que conduz a que a escola conheça,
de um modo mais profundo, as reais
necessidades do mercado de trabalho
e possa proceder a uma atualização
sistemática do seu processo de
aprendizagem, conducente à referida
modernização do sistema de formação
deste curso.
Para os presentes resultados tem
contribuído, paralelamente, uma
excelente carteira de protocolos com
as empresas de maior sucesso da
região, o que posicionou a FORAVE
como a instituição com a mais forte
ligação ao mundo empresarial a nível
do Vale do Ave, a que não é alheio o
curso em questão.
Artur Passos
Diretor do Curso Técnico de Gestão

2

3

FORAVE FORMA PROFISSIONAIS DE:
1
2
3

Gestão
Eletrónica, Automação e Comando
Apoio Familiar e à Comunidade
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o Curso Técnico de
Processamento e
Controlo de Qualidade
Alimentar constitui
uma teia sólida que
estabelece várias
ligações entre o
meio académico,
empresarial, social,
económico e o contexto
da região.”

Arma de mudança - educação
A Educação
é arma mais
poderosa que
pode mudar o
Mundo.”
Nelson Mandela

O

saber cada vez mais é considerado a alavanca da
sociedade. O conhecimento permite assim uma melhor
adaptação ao mercado de trabalho, quer quando os
indivíduos encontram o seu primeiro emprego, quer quando há
necessidade de uma reconversão para outra profissão.
No decorrer dos anos, o acesso ao Ensino Superior é cada
vez mais difícil para os jovens. Além disso, tem havido uma
maior procura de técnicos especializados em detrimento de
níveis académicos superiores. São vários os empresários que
têm percebido esta necessidade, que se tornou numa nova
realidade, e veem nos cursos profissionais uma solução para
os seus interesses.
O ensino profissional tem como principal objetivo formar
pessoas, no que diz respeito ao saber fazer, saber estar e
saber ser, através de um ensino essencialmente voltado para a
prática. Num concelho onde as Indústrias Alimentares são uma
elevada percentagem do tecido empresarial, surge o Curso de
Processamento e Controlo de Qualidade Alimentar na FORAVE
que apresenta diversas hipóteses de trabalho, devido à sua
polivalência de atividades.
Ao longo de sete anos de funcionamento, salientam-se os
vários projetos que os alunos foram chamados a desenvolver
como um meio de consolidar aprendizagens, aspetos técnicos,
autonomia e responsabilidade.
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A construção de um Poster Científico,
que teve como objetivo principal
sensibilizar a comunidade escolar para
as boas práticas de higiene e segurança
alimentar, bem como a realização de
uma Exposição Interativa que abordou
as propriedades microbiológicas e
químicas de alguns alimentos, passando
ainda pela organização de uma Feira de
Licores e de Bombons de Chocolate para
toda a comunidade escolar, representa
uma vasta panóplia de atividades.
desenvolvidas.
Sublinha-se também a forte ligação
com o mercado de trabalho, mantida
através do contexto de estágio, que tem
passado pelas Indústrias de Carnes,
de Transformação e Comercialização
de Produtos Alimentares Congelados,
de Fornecimento de Serviços de
Alimentação e Gestão de Refeitórios
para o Mercado Corporativo e Público, de
Laboratórios de Análises Microbiológicas

aos Alimentos e de Transformação,
Conservação e Venda de Produtos
Agrícolas.
A Prova de Aptidão Profissional
corresponde a outro desafio do curso,
em que o aluno aplica os conhecimentos
adquiridos na formação, num contexto
prático e concreto de trabalho, onde as
temáticas são muitas vezes propostas
pelas entidades acolhedoras de estágio.
Desta prática são vários os exemplos:
Desenvolvimento de um novo produto
- Recheio de Castanha, Treino do Painel
de Provadores, Controlo Microbiológico
do Chouriço e de Superfícies de
Trabalho, Estudo do HACCP no bar da
escola, Avaliação dos Prazos de Validade
de Iogurte e Queijo Fresco, entre outros.
Estes projetos correspondem, assim, a
uma oportunidade para os alunos se
aproximarem da realidade do mundo do
trabalho e ganhar novas competências.
Outra mais-valia do curso é o prémio
de Mérito e Distinção atribuído pela
Brasmar, uma novidade que tem como

objetivo o reconhecimento da excelência
do melhor aluno do curso. Este ano
letivo foi ainda celebrado um protocolo,
no âmbito do Programa de Aproximação
da Forave às empresas, com a
Campicarn que visa integrar um plano
de estratégias de melhoria da formação
e adequar o perfil técnico dos formandos
às necessidades das empresas, através
da partilha de saberes, experiências,
estágios e projetos.
Em suma, o Curso Técnico de
Processamento e Controlo de Qualidade
Alimentar constitui uma teia sólida
que estabelece várias ligações entre o
meio académico, empresarial, social
e económico da região. O curso é,
assim, uma resposta consistente a uma
demanda da sociedade, ao nível da
exigência dos alimentos que consome.
Ivone Carvalho
Diretora do Curso Técnico de
Processamento e Controlo da
Qualidade Alimentar
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ESCOLA E INDÚSTRIA APROXIMAM-SE

U

m dos principais objetivos
estratégicos da nossa região é o
desenvolvimento de competências
profissionais para o exercício de uma
profissão necessária às empresas
locais. As escolas que ministram cursos
profissionais são os principais agentes
de implementação desta estratégia,
pois são elas que preparam, adequam
e lecionam os cursos que qualificam os
profissionais.
Para que as escolas o façam
com os resultados pretendidos, é
imprescindível a colaboração das
empresas para que a formação vá
ao encontro das suas necessidades,
em
termos
de
conhecimentos
técnicos e comportamentais dos seus
colaboradores.
Também são estas escolas que têm a
missão de captar os jovens e adultos
para este tipo de ensino que irá
contribuir para o desenvolvimento
social, económico e cultural da região.
É neste contexto que a FORAVE, como
escola profissional com mais de vinte
anos, apresenta cursos direcionados
para as necessidades das empresas
associadas e da região.
O Curso de Técnico de Eletrónica e
Automação é um dos exemplos de
colaboração/participação das empresas
nas escolas, pois foi criado com o apoio
da Continental Mabor, fornecendo
os equipamentos e mobiliário para
o laboratório de Automação e para
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o de Eletrónica. Esta empresa tem
contribuído, ao longo dos 10 anos do
curso, com diversos equipamentos
industriais, possibilitando aos formandos
práticas em condições muito próximas
das que irão encontrar na indústria.
Este curso tem o objetivo de formar
técnicos para projeto, instalação
e manutenção de equipamentos
industriais, colmatando, assim, a falta
destes especialistas nas empresas da
região.
Sendo o ensino profissional caracterizado
pela aprendizagem essencialmente
prática, os alunos têm como finalização
da sua formação a realização da Prova
de Aptidão Profissional, cuja finalidade
é levar à prática os diferentes tipos de
conhecimentos adquiridos durante os
três anos do curso.
Esta prova não é mais do que a realização
de projetos tecnológicos essencialmente
focados na indústria, resultando alguns
deles em protótipos com aplicação nas
empresas com quem a FORAVE possui
parcerias aos mais diversos níveis.
Dentro dos muitos trabalhos realizados,
podemos destacar os seguintes:
protótipo do Sistema de Carregamento
das Bobinas do Creel, protótipo do
Sistema de Recolha Automática de
Amostras de Borracha, Sistema de
Carregamento de Pneus, Reconversão
da Máquina de Corte de Pneus Scrap
da Continental Mabor, protótipo de
Automatização da Mini Etar da ITA –

Indústria Têxtil do Ave, Recolha Seletiva
de Pilhas, Paletização Automática,
Fresadora CNC, Armazém Automático
Vertical, Sistema de Pesagem, Sistema
de Verificação de Peças, Fresadora CNC
para PCB´s, Prensa para Gravação,
Parque de Estacionamento Automático,
Controlo de Logística e muitos outros
haveria a referir. Alguns destes
projetos/protótipos foram premiados
em concursos regionais e nacionais
o que demonstra o nível de qualidade
do trabalho realizado pelos alunos e
professores. Uma outra vertente do
ensino profissional é a aprendizagem em
contexto de trabalho que é conseguida
através de estágios nas empresas, sendo
estes um precioso contributo para o
conhecimento e posterior adaptação dos
jovens ao mundo do trabalho.
Assim, os alunos deste curso realizam
estágios maioritariamente nas empresas
locais com a duração de quatro
semanas no segundo ano do curso, e
oito semanas no terceiro e último ano.
São estas duas vertentes, projetos/
protótipos e estágios, que diferenciam
os cursos profissionais e contribuem
decisivamente para o desenvolvimento
de competências para o exercício da
profissão.
Pedro Marques
Diretor do Curso Técnio de Eletrónica,
Automação e Comando

A IMPORTÂNCIA DA FORMAÇÃO

EM CONTEXTO DE TRABALHO

P

retende-se com a formação em
contexto prático proporcionar
aos alunos o desenvolvimento de
capacidades e competências técnicas
na área da Manutenção Industrial –
Eletromecânica. Ela visa permitir a
aplicação em contexto real de trabalho,
dos conhecimentos técnicos e científicos,
adquiridos ao longo do curso e criar a
oportunidade de contactarem com a
organização e realidade empresarial, com
o intuito de desenvolverem hábitos de
trabalho e sentido de responsabilidade.
Estes são alguns dos lemas da FORAVE.
Para reforçar ainda mais a importância
dada pela escola à formação em contexto
de trabalho, foi criado um plano de
aproximação da Forave às empresas,
entre elas a ITA – Industria Têxtil do Ave,
que visa no essencial preparar técnicos
qualificados para afinadores de máquinas
têxteis, uma vez que há uma grande
lacuna de formação profissional nesta

área a nível regional. Para isso, já no
próximo ano, durante o período de estágio
de dois meses, dois alunos finalistas do
curso técnico de Manutenção Industrial
vão integrar as equipas de Manutenção
da ITA, de forma a capacitá-los para
afinação de máquinas têxteis – teares.
Complementando esta formação prática
no final do curso, os alunos receberão
formação de curta duração nas áreas de
afinação de máquinas têxteis.
No sentido de reforçar ainda mais
a aproximação às empresas, os
professores da área técnica dos cursos
de Manutenção Industrial e Eletrónica,
Automação e Comando integraram as
equipas de Manutenção da Continental
Mabor durante uma semana, com o
objetivo de aprofundar os conhecimentos
e adaptar os conteúdos da formação às
reais necessidades da empresa, através
da partilha de saberes, experiências e
projetos. Outras ações foram levadas

a cabo, tais como, visitas de estudo,
para que os alunos conheçam melhor
o processo produtivo e as rotinas de
manutenção preventiva e corretiva dos
equipamentos industriais das empresas
da região. Outra forma de reforçar a
aproximação às empresas será através
do programa de padrinhos com as PAP,
que envolve os técnicos das empresas
na definição dos projetos a desenvolver
no final de curso – Provas de Aptidão
Profissional. No decurso do presente ano
letivo, os alunos do 1º e 2º anos do Curso
de Manutenção Industrial assistiram ao
testemunho de ex-alunos, assistiram a
várias palestras e realizaram visitas de
estudo relacionadas com o perfil de saída
profissional.
Carlos Nunes
Diretor do Curso Técnico de
Manutenção Industrial
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Oficinas Temáticas
da FORAVE reforçam a
fORMAÇÃO DE ADULTOS
Era necessário tornar esta oferta ajustada, inclusiva e integradora. Foi
com estas premissas que nasceram as Oficinas Temáticas de Formação,
com o propósito de acrescentar valor aos projetos de vida dos adultos.”

D

epois de cinco anos de investimento na qualificação
escolar e profissional da população adulta da região,
que mobilizou mais de 3500 pessoas para os espaços
da FORAVE, assistiu-se ao encerramento de todos os
Centros Novas Oportunidades do país e a um decréscimo
significativo de oferta formativa destinada a adultos. A
FORAVE não foi exceção. Com a bandeira da “Aprendizagem
ao Longo da Vida”, estimulamos os adultos a investir nas
suas qualificações com vista a uma maior autonomia,
competitividade e empregabilidade. Procurou-se desenvolver
uma aprendizagem de qualidade e promover elevados níveis
de desempenho. A grande dificuldade não foi convencer os
adultos a regressarem aos contextos formativos; a grande
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dificuldade foi mantê-los nestes espaços e desenvolver neles
a motivação para a aprendizagem contínua.
Fazendo uma análise desapaixonada do trabalho desenvolvido,
podemos afirmar que este objetivo foi atingido.
No início de 2013, sentia-se uma carência na formação
de adultos e aqueles que já se encontravam imbuídos
da “Aprendizagem ao Longo da Vida” tiveram que fazer
um interregno nos seus percursos de qualificação. Foram
inúmeras as visitas à escola e os telefonemas estabelecidos
pelos adultos no sentido de saber onde poderiam continuar a
investir na sua formação. Por esta razão começamos a sentir
a urgência de desenhar alternativas formativas válidas que
dessem resposta às suas necessidades.

Sem o Centro Novas Oportunidades, os Cursos de Educação e
Formação de Adultos e os Cursos de Especialização Tecnológica,
restava-nos um volume considerável de Formação Modular
Certificada a propor aos adultos. Por esta razão era importante
potenciar esta oferta. Era necessário tornar esta oferta
ajustada, inclusiva e integradora. Foi com estas premissas que
nasceram as Oficinas Temáticas de Formação, com o propósito
de acrescentar valor aos projetos de vida dos adultos.
No início de 2013 iniciou-se este trabalho. Foram convocados
os docentes das áreas técnicas, alguns empresários e foi pedida
a colaboração de consultores nas áreas formativas da FORAVE.
Foi lançado o seguinte repto: criar uma oferta formativa que
estivesse ajustada às reais necessidades das empresas, que

fosse de curta duração, de cariz muito prático e que permitisse
a aprendizagem de uma determinada metodologia, a utilização
de uma ferramenta de trabalho ou ainda o aprofundamento
de uma área específica de formação. O resultado deste
trabalho foram 24 oficinas temáticas de formação nas áreas
de Eletrónica e Automação Industrial, Mecânica Industrial,
Gestão Industrial, Processamento e Controlo da Qualidade
Alimentar, Línguas Estrangeiras, Tecnologias de Informação
e Comunicação e Inovação e Empreendedorismo.
Foi assim que nos reconciliamos com os adultos, foi assim
que ocupamos todos os espaços de formação da FORAVE, foi
assim que a escola voltou a ganhar vida à noite…

35

Forave nomeia
Nos últimos anos a FORAVE tem vindo a aperfeiçoar o seu modelo de incentivo ao
desempenho escolar. Convictos de que ao reconhecer e premiar o mérito dos nossos
alunos estaremos a contribuir para a construção de mecanismos que potenciam a
motivação para as aprendizagens, para o conhecimento e para o sucesso educativo, a
FORAVE conta com a colaboração de importantes parceiros para premiar os melhores
alunos em diferentes domínios.

CERIMÓNIA DE ENTREGA
DE DIPLOMAS E DE PRÉMIOS DE MÉRITO

MÉRITO E DISTIÇÃO

O

programa de Mérito e Distinção da
FORAVE visa premiar os melhores
alunos, tanto no domínio cognitivo como
no das atitudes e valores.
Pretende-se, assim, não apenas reconhecer
os bons resultados escolares, mas também
estimular o gosto por aprender, a vontade de
se auto superar e o desenvolvimento de uma
cidadania ativa e responsável. Este programa
visa valorizar o mérito, a dedicação e o esforço
dos alunos e promover, junto dos encarregados
de educação, o reconhecimento do valor da
escola e a difusão da sua cultura.
O quadro de mérito distingue tanto os alunos
enquanto pessoas, como as turmas enquanto
equipas.
A promoção da excelência nos alunos da
FORAVE compromete todos os agentes
interessados na qualificação técnica e escolar
de elevada qualidade: a escola, as empresas e
o ensino superior.
Este ano letivo, a Forave implementou um
Plano Estratégico de Desenvolvimento,
inserido no seu Projeto Educativo, constituindo
um instrumento de suporte à programação e
implementação da melhoria na comunidade
escolar. O Núcleo de Mérito e Distinção da
FORAVE surge da necessidade de promover
o empenho e a dedicação dos alunos para
as aprendizagens, a competitividade e o
empreendedorismo e de reconhecer qualidades
de estudo e de trabalho que se reflitam nos
resultados escolares.
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Prémio ContiStudentAward
destina-se ao melhor aluno
finalista dos Cursos Profissionais de
Manutenção Industrial e Eletrónica,
Automação e Comando, no valor de
750€ e estágio remunerado numa
das empresas do Grupo Continental,
em Portugal.
Prémio ProjectYOURFuture
destina-se à melhor PAP - Prova
de Aptidão Profissional, dos Cursos
Profissionais de Manutenção
Industrial e Eletrónica, Automação e
Comando, no valor de 500€.
Prémio Brasmar destina-se
ao melhor aluno finalista do Curso
Profissional de Processamento e
Controlo da Qualidade Alimentar, no
valor de 500€.
Prémio Universidade Lusíada
de Vila Nova de Famalicão destinase aos dois melhores alunos dos
cursos profissionais da FORAVE,
com nota mínima de 14 valores
que pretendam prosseguir estudos.
O melhor aluno terá como prémio
a redução de 50% na propina,
no primeiro ano de matrícula
numa Licenciatura da Lusíada e o
segundo melhor aluno terá uma
redução de 25%, em condições
semelhantes.

O

reconhecimento do esforço, do mérito e do empenho
dos diplomados mereceu o testemunho de toda a
comunidade escolar, dos familiares, das entidades
locais e regionais e dos representantes das empresas
e instituições associadas e parceiras da FORAVE, que
marcaram presença numa cerimónia de Entrega de
Diplomas e de Prémios de Mérito que reuniu mais de 300
diplomados, no âmbito da Iniciativa Novas Oportunidades,
na Casa das Artes de Famalicão.
Carlos Gonçalves, presidente da FORAVE pautou a sua
intervenção por um discurso motivador e incentivador aos
jovens e adultos que terminaram a sua formação com êxito e
apelou à procura da excelência, à preparação e à antecipação
das oportunidades através do investimento no aumento do
conhecimento.
Domingos Sousa, representante do Centro de Emprego
do Baixo Ave reforçou a ideia de formar para o emprego
e evidenciou a responsabilidade das escolas e entidades
formadoras de fazerem opções que vão ao encontro de áreas
de necessidade e de expansão, de acordo com orientações do
ministério do Emprego e da Economia.
Paulo Cunha representou a Câmara Municipal de Vila
Nova de Famalicão e sublinhou a importância e pertinência
da participação das empresas na distinção do mérito e da
excelência dos alunos e do exemplo a seguir por outras
organizações para motivar os jovens e promover a qualidade e
a excelência.

Os prémios de Mérito e Distinção entregues pelas empresas
Continental Mabor e Brasmar do Grupo Metalcon são
exemplo da ligação da FORAVE aos seus parceiros e do
interesse que as empresas colocam nas áreas de formação da
escola, representativas da necessidade real de recrutamento
de técnicos que assegurem a produção, o planeamento,
a manutenção preventiva e curativa, a qualidade e os
resultados.
À finalista Sílvia Oliveira do Curso de Processamento e
Controlo da Qualidade Alimentar, na qualidade de melhor
aluna, a empresa BRASMAR atribuiu um prémio no valor de
500€
Joaquim Carvalho, finalista do curso de Eletrónica,
Automação e Comando, foi distinguido com os prémios
ContiBest e Projectyourfuture, patrocinados pela empresa
Continental Mabor. Os prémios no valor de 1.200€,
cumulativamente, são ainda acrescidos de um estágio de 6
meses remunerado; que o ex-aluno já está a realizar.
Para receber os diplomas estiveram presentes os finalistas
dos cursos de Eletrónica, Automação e Comando, Gestão,
Processamento e Controlo da Qualidade Alimentar,
Eletromecânica de Equipamentos Industriais, Instalação
de Sistemas Solares Fotovoltaicos, Gestão da Qualidade e
Ambiente.
Nesta cerimónia estiveram ainda os adultos que obtiveram,
no Centro Novas Oportunidades da FORAVE, as suas
qualificações escolares de 6.º, 9.º e 12.º ano e as suas
qualificações profissionais na área de Contabilidade.
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Forave celebra
As celebrações são acima de tudo manifestações culturais com uma representação
didática e pedagógica. Do ponto de vista social e educacional, a celebração contribui para
reforçar laços entre os elementos que compõem uma comunidade escolar. As celebrações
contribuem para manter viva a memória das comunidades com momentos significativos
da história política e religiosa de um país. Por esta razão, a FORAVE procura integrar no
seu plano anual de atividades a celebração de várias festividades.

Há festividades que uma comunidade escolar celebra
anualmente e que se tornam tradicionais, mas a FORAVE
esforça-se por trazer todos os anos variedade às celebrações
e este ano letivo comprovou essa vontade.
Acreditamos que o empenho e motivação dos alunos neste tipo de
atividades espelham a responsabilidade com que eles se aplicam no
seu percurso individual e, cada ano que passa é uma enorme satisfação
observar o ânimo e a dedicação que os alunos reservam para estes
pequenos momentos.

No HALLOWEEN decoramos a escola
a rigor e alguns alunos salpicaram
os espaços mascarando-se para o
efeito; no MAGUSTO escreveram-se
quadras alusivas à época às quais se
juntaram a fogueira e as “quentes e
boas” castanhas; o NATAL foi assinalado
pela Associação de Estudantes com um
lanche onde o bolo-rei brilhou; no DIA
DOS NAMORADOS lembraram-se pares
românticos históricos, poetas e escritores
portugueses e britânicos e saborearamse maçãs de amor e chocolates e na
PÁSCOA todos nos solidarizamos numa
caminhada por Lousado e decoraram-se
mesas festivas com doçarias da época.
O final do ano foi assinalado mais uma
vez pela 3ª edição da FESTA DA FAMÍLIA
alargando a família escolar às famílias
de alunos, funcionários e docentes num
ambiente de convívio e animação e o
último dia de aulas criou o pretexto para
que os alunos partilhassem um lanche
típico inglês, dando-lhes oportunidade
de conhecer a história do célebre FIVE
O’CLOCK TEA.
Já após as apresentações dos projetos
de aptidão profissional, em meados de
Julho, os alunos que viram o seu percurso
escolar terminado, despediram-se da
escola na FESTA DE FINALISTAS, onde o
sentimento constante é de nostalgia, quer
por parte de alunos quer de professores.
Ao longo do ano foram ainda
assinalados alguns DIAS MUNDIAIS – da
ALIMENTAÇÃO, da SAÚDE e do NÃO
FUMADOR - sempre numa perspetiva
didática, cujo objetivo passa pela mudança
de hábitos adquiridos e adoção de um
estilo de vida cada vez mais saudável e
alguns dias lembraram culturas e hábitos
de outros países, como o DIA DE CABO
VERDE, MOÇAMBIQUE e PAQUISTÃO.
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Forave realiza
Os intercâmbios visam a cooperação assim como a mobilidade europeia entre sistemas de
ensino e de formação. Têm o objetivo de assegurar a partilha de boas práticas nos domínios
abrangidos pelo Programa de Aprendizagem ao Longo da Vida. A promoção da mobilidade de
estudantes no âmbito da Formação em Contexto de Trabalho (FCT) possibilita a integração
de alunos e docentes em grupos empresariais nacionais e multinacionais e de beneficiarem
de condições de aprendizagem e de ensino importantes para o seu crescimento profissional.

PROJETOS EUROPEUS
Contribuir para a promoção da criatividade, da competitividade e para o
desenvolvimento do espírito empreendedor; desenvolver o conhecimento e
sensibilizar os jovens para o valor das culturas europeias; apoiar a melhoria
dos métodos pedagógicos; ajudar os jovens a adquirir as competências
necessárias para o desenvolvimento de uma cidadania europeia ativa e
promover a aprendizagem de línguas são alguns dos principais objetivos que
levam a FORAVE a participar em programas europeus desde 2003.

Tornar o mundo um
lugar mais tolerante
e envolver alunos
de diversas escolas
na construção desse
mundo foi o principal
objetivo da Parceria
Multilateral Comenius.
Durante este ano letivo, dois importantes temas foram
trabalhados pelos alunos e funcionários participantes
nos programas Comenius - o da tolerância na
sociedade atual e o da multiculturalidade nas escolas.
Tornar o mundo um lugar mais tolerante e envolver
alunos de diversas escolas na construção desse
mundo foi o principal objetivo da Parceria Multilateral
Comenius intitulada “TOLERANCE as a Key to Social
Integration Into European Dimension for Young
Citizens”.
Os trabalhos iniciaram-se com a reunião das escolas
participantes na FORAVE. De 18 a 23 de Setembro,
professores e alunos de escolas da Itália, Letónia,
Polónia, Bulgária e Roménia reuniram-se para
partilhar os trabalhos já realizados e realizar uma
visita de estudo a uma associação que se dedica às
pessoas em risco de exclusão social - a Associação
Espaço t, no Porto.
Na reunião de trabalho seguinte, realizada de 13 a 18
de Novembro na cidade italiana de Avellino, a equipa
da FORAVE participou em diversos workshops e os
alunos escreveram o guião de um filme subordinado
ao tema do projeto.
A terceira reunião de trabalho teve lugar em Sliven,
na Bulgária, tendo o filme sobre discriminação racial,
escrito, interpretado e realizado pelos alunos da
FORAVE, merecido especial atenção entre os trabalhos
apresentados.
O ano de trabalho foi encerrado em Lasi, na
Roménia, onde, de 26 de Maio a 2 de Junho, alunos
e professores da FORAVE se encontraram com os
colegas das escolas parceiras para apresentar os
trabalhos finais, fazer a avaliação do impacto que
o projeto teve nas respetivas escolas e organizar o
trabalho final (um livro/CD), no qual serão partilhados
os trabalhos e as boas práticas desenvolvidas.

40

41

ENCONTROS
EUROPEUS

Parceria
Bilateral
Comenius
O tema da multiculturalidade nas escolas foi
trabalhado no âmbito da Parceria Bilateral
Comenius “Aiming for a Better World with
a Multicultural School” e, para além de
outros trabalhos realizados, possibilitou
a celebração dos “Comenius Immigrant
Students´ Day”.
Na FORAVE, estes dias especiais foram
dedicados a Cabo Verde, Moçambique e
Paquistão. Ao longo do ano, os alunos
participantes no projeto realizaram
trabalhos sobre os diferentes países,
aprenderam um pouco das suas línguas
nacionais e realizaram exposições para
partilhar com toda a comunidade escolar o
que tinham aprendido sobre os países dos
colegas.
Este projeto terminou com dez dias plenos
de atividades, vividos pelos dez alunos
e quatro professores da FORAVE que
realizaram, entre 2 e 11 de Maio, um

intercâmbio com a escola parceira, o I.E.S.
Los Cardones, situado no sul de Tenerife.
Neste intercâmbio, a equipa da FORAVE
e os colegas de Los Cardones partilharam
os trabalhos realizados, organizaram o
livro - onde será publicado o resultado dos
dois anos de trabalho - e procederam à
avaliação do projeto.
Para além de participarem em diversas
reuniões de trabalho, workshops e aulas,
os alunos da FORAVE, que ficaram alojados
em casas de famílias tenerifenhas, tiveram
a oportunidade de realizar diversas visitas
de estudo e de contactar com as tradições
dos colegas durante a celebração do Dia
das Canárias, no qual participaram com
danças, música e gastronomia típicas do
Norte de Portugal.

Setembro

Junho

17 a 22 de Setembro
Reunião de Projeto
Multilateral Comenius
com escolas da Bulgária, Itália, Letónia,
Polónia e Roménia,
na FORAVE.

26 de Maio a 2 de Junho
Reunião de Projeto
Multilateral Comenius
com escolas da Bulgária, Itália, Letónia,
Polónia e Roménia, em
Iasi, na Roménia.

Novembro

Abril

Maio

13 a 18 de Novembro
Reunião de Projeto
Multilateral Comenius
com escolas da Bulgária, Itália, Letónia,
Polónia e Roménia, em
Avellino, na Itália.

2 a 7 de Abril
Reunião de Projeto
Multilateral Comenius
com escolas da Bulgária, Itália, Letónia,
Polónia e Roménia,
em Sliven, na Bulgária.

6 de Abril a 18 de Maio
Estágio de 8 alunos finalistas dos
cursos de nível IV, em Madrid, Espanha, ao abrigo do programa
“Leonardo da Vinci”.

Facebook

2 a 11 de Maio
Reunião de Projeto Bilateral
Comenius com a escola I.E.S. Los
Cardones, em Tenerife, Espanha.

Forave Estágios Europeus
Comenius Forave

Websites
Blogs

http://amcschool.com/wordpress
http://www.tolerance-key.com/index.php/tolerance-keyyy
http://comeniusforave.blogspot.pt/

ESTÁGIOS EM MADRID
A Formação em Contexto de Trabalho prevê a realização de um estágio com a duração de 420
horas de formação em contexto de trabalho.
O estágio reveste-se de uma extrema importância para os alunos, pois serve para os introduzir
no mercado do trabalho, permite um contacto prático entre os conhecimentos adquiridos e as
regras da vida empresarial e funciona como extensão da aprendizagem, permitindo aos jovens
adquirir novas competências ou desenvolvê-las, preparando-os para o seu futuro profissional.
Sabendo da importância do estágio, a União Europeia tem vindo a proporcionar aos alunos a
realização de estágios curriculares noutro país membro da União. Em Portugal, é a Agência
Nacional PROALV (Programa de Aprendizagem ao Longo da Vida) que, através do programa
Leonardo da Vinci – projeto mobilidades, aprova as candidaturas das escolas.

A FORAVE viu aprovado o projeto “Agarrar o Futuro
com Competências Europeias”, permitindo que 8 alunos
dos cursos profissionais Técnico de Gestão e Técnico de
Eletrónica Automação e Comando realizassem os seus
estágios em Madrid- Espanha, nos meses de abril e maio.
Para além dos objetivos já mencionados, a realização
de um estágio num país estrangeiro possibilita aos
alunos conhecerem e incrementarem, na sua atividade
laboral, novas técnicas e métodos de trabalho,
consciencializarem-se para a existência de diferentes
aspetos sociais, culturais, linguísticos e tecnológicos,
apurarem as suas competências para a aprendizagem das
línguas estrangeiras, adquirirem o sentido multicultural e
de sociedade e desenvolverem a consciência de cidadania
europeia e de mobilidade.
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Todos os alunos que participaram neste projeto
consideraram ter sido uma experiência positiva e que
os objetivos definidos foram plenamente alcançados,
sentindo-se enriquecidos a nível profissional e cultural,
tendo servido para fomentar o espírito de grupo, a
capacidade de iniciativa, a tolerância e responsabilidade.
Esta experiência dotou-os de “competências transversais”
(competências linguísticas, espírito empresarial, iniciativa,
adaptabilidade, flexibilidade, comunicação, decisão e
sensibilização para as questões da qualidade), entendidas
como um conjunto de capacidades, conhecimentos e
experiências imprescindíveis que lhes permitirão enfrentar
os novos desafios de um mundo em permanente
mudança.
Numa conjuntura de crise e dificuldade como a que

vivemos no mercado laboral, as propostas que
4 alunos tiveram para continuar a trabalhar nas
empresas onde estagiaram, vêm demonstrar a
validade deste projeto, que se irá estender por mais
dois anos, pois já foi aprovada a candidatura para a
realização de estágios em 2014 em Cádis, Espanha, e
em 2015 em Bordéus, França.
“Foi uma experiência única, estagiei no banco
alimentar contra a fome, onde fazia de tudo um pouco,
o que me permitiu melhorar a minha capacidade de
adaptação a novas situações. Tomei contacto com uma
realidade e cultura completamente diferentes. Com
experiência como esta, conseguimos desenvolver o
espírito de equipa, pois estávamos sete a partilhar a
mesma casa, reforçando laços entre os colegas.”
João Cardoso
“Esta experiência foi excelente para melhorar a
capacidade de gestão financeira, uma vez que tivemos
de gerir o dinheiro que nos foi entregue para todo
o período de estágio. O meu estágio foi realizado na
“Sociedade Aeronáutica Espanhola” e foi ótimo, porque
permitiu-me melhorar o espanhol e desenvolver
competências a nível informático, nomeadamente na
construção do sítio da empresa, auxiliando-me, mais
tarde, na realização da parte prática da PAP.”

“Estive a estagiar numa associação de ajuda ao consumidor
em Madrid e foi uma experiência enriquecedora. Para além
de alargar os horizontes, serviu também para adquirir
independência, responsabilidade e autonomia. Obtive uma
nota excelente no estágio e uma carta de recomendação da
empresa.”
Paulo Silva
“Madrid foi fantástico! Estagiei num hotel. Para além de
adquirir novos métodos de trabalho, conheci pessoas de
diferentes nacionalidades. A nota final do estágio foi muito
boa, pelo que recebi uma proposta de emprego e uma
carta de recomendação.”
Ricardo Azevedo
“A experiência de Madrid foi uma aventura, com a
qual crescemos, porque os hábitos de vida são muito
diferentes.”
José Carlos Lopes
“O meu estágio foi realizado no hotel “Zenitabeba”, em
Madrid. Foi uma experiência espetacular, pois torneime uma pessoa mais independente, responsável,
desinibida e sociável. Aconselho, a quem tiver este tipo de
oportunidades, a usufruir.”
Ana Cunha

Jorge Loureiro
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On the job training

A

riqueza do ensino profissional assenta na dualidade
da formação que é desenvolvida em contexto de
escola e na empresa, tornando este ensino muito mais
próximo da realidade e conferindo-lhe um carácter prático e
experimental.
A Formação em Contexto de Trabalho concretiza-se,
através da realização de um estágio de 420 horas, que pode
ocorrer de forma faseada. A preparação dos jovens para
enfrentar este desafio, “on the job traininig ”, requer um
investimento no desenvolvimento de competências pessoais,
sociais e profissionais. As empresas que acolhem jovens
formandos estão muitas vezes mais focadas nas atitudes do
que nos conhecimentos teórico/práticos. A disponibilidade
para aprender e colaborar, o espírito de iniciativa, a
responsabilidade, a capacidade de reagir perante os
problemas são características privilegiadas e necessárias para
que a empresa possa cumprir o seu papel e contribuir para
a formação do jovem no posto de trabalho. Na FORAVE, a

A

CSM é a empresa líder no seu
setor em todo o mundo, pois é o
maior fornecedor de produtos de
panificação e pastelaria. A nossa posição
no mercado é impulsionada por uma
poderosa ambição: trazer o sucesso
aos nossos clientes, proporcionandolhes experiências únicas através dos
melhores produtos, tecnologias e serviço.
Assim, ajudamos a criar uma Sociedade
consciente, onde as pessoas possam
realizar uma seleção conhecedora da
alimentação segura, saudável, nutritiva
e deliciosa. Tudo o que fazemos é
motivado pela paixão, sendo executado
em parceria e impulsionado pela
performance dos colaboradores.
A CSM Ibéria, S.A. acredita ser possível
produzir produtos com a qualidade
desejada pelos nossos clientes e
garantir a segurança alimentar em
todos os nossos processos e operações.
Deste modo, a qualidade, a segurança
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preparação dos alunos para o estágio é realizada de uma
forma contínua ao longo da formação, merecendo um maior
enfoque nas semanas que antecedem o estágio.
As sessões de preparação incluem uma pesquisa sobre as
empresas, a construção do perfil do estagiário, a definição de
objetivos, a planificação do estágio e o esclarecimento sobre
as expectativas das empresas relativamente aos estagiários.
Uma das estratégias utilizadas pela FORAVE para tornar este
trabalho mais próximo do contexto de trabalho é convidar
empresários para falarem com os alunos sobre estas
questões e motivá-los para a carreira.
Este ano letivo, a FORAVE colocou 150 alunos em estágio,
em empresas da região dos setores da Mecânica e
Metalomecânica, Eletricidade e Eletrónica, Agro-alimentar
e Administração e Gestão. Doze alunos irão realizar o seu
estágio em Madrid através do Projeto
“Obter competências para conquistar a Europa”, no âmbito do
Programa Leonardo da Vinci.

alimentar e a higiene e segurança no
trabalho são prioridade da CSM Ibéria.
Temos como objetivo proporcionar aos
nossos estagiários uma experiência
profissional bastante
enriquecedora
para o seu futuro profissional.
Para além do cumprimento dos
requisitos legais nacionais e europeus, a
empresa compromete-se a:
- proporcionar a melhoria contínua dos
sistemas de segurança alimentar;
- proporcionar a melhoria contínua do
sistema de gestão de qualidade;
- promover a mentalidade de garantia da
qualidade em todas as ações realizadas;
- assegurar que os produtos cumpram a
especificação e legislação aplicáveis;
- assegurar um alto nível de higiene;
- assegurar os recursos e formação aos
colaboradores.
Rui Matos
Plant Manager

Foi com um enorme prazer que
recebemos, pela primeira vez, um
aluno da
FORAVE, neste caso, a
Mónica Sofia Faria, do Curso Técnico
de Processamento e Controlo da
Qualidade Alimentar. O estágio teve
como objetivo aplicar os conhecimentos
adquiridos durante o curso e inseri-la
no meio profissional. Com um plano
de estágio já pré-definido, a Mónica
foi acompanhada em todas as tarefas
propostas. Demonstrou um enorme
interesse e dedicação pela parte do
controlo da qualidade. Dotada de um
espírito crítico e uma postura bastante
profissional, podemos afirmar que o
estágio foi executado com bastante
sucesso. Aproveito para transmitir que
estas propostas são uma mais-valia
para o estagiário como para a empresa
acolhedora.

A

Preh Portugal tem vindo a colaborar com a FORAVE, no âmbito da
realização de estágios curriculares e profissionais. A experiência tem sido
muito positiva pela troca de conhecimentos que daí advém. A empresa
beneficia de renovadas análises de situação e de novas ideias e o estagiário recebe
formação técnica, estabelecendo contacto direto com a prática da atividade fabril.
No presente ano, a Ana Catarina Silva, aluna do Curso Técnico de Gestão, realizou
um estágio curricular no Departamento de Compras da Preh Portugal, Lda..
A Ana demonstrou uma grande capacidade de integração e de aprendizagem dos
processos e procedimentos do departamento e um ótimo desempenho nas tarefas
que lhe foram propostas.
A Ana Catarina é uma pessoa bem-educada, simpática, concentrada e discreta,
com quem é fácil criar empatia. Estas características de personalidade da Ana são
trunfos enormes para a sua boa integração no mundo do trabalho.

Os alunos João Ferreira e
Cidálio Ferreira, do Curso
Técnico de Eletrónica,
Automação e Comando
demonstraram, durante o
estágio curricular, iniciativa,
interesse em aprender,
empenho e boa adaptação
às mudanças.
Jorge Ribeiro
Chefe Montagem Eletrónica
/ Head Electronic Assembly

Rodrigo Cardoso
Chefe de Compras / Head of Purchasing

Juliana Fernandes
Departamento da Qualidade
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Faz parte da história da Leica acolher estagiários das
escolas locais, sempre com o compromisso de lhes
proporcionar um estágio de qualidade e a oportunidade
de um contacto com a realidade do mundo do trabalho.
Foi com agrado que recentemente acolhemos estagiários
da escola FORAVE dos cursos Técnicos de Eletrónica,

Automação e Comando e
Manutenção Industrial/
Eletromecânica. Estamos certos que terminaram esta
experiência com a certeza da importância do cumprimento
de regras fundamentais, como a pontualidade e
assiduidade, organização, disponibilidade e cooperação
entre colegas e superiores…

Quem acompanhou estes estagiários deixa o seu testemunho:

Metalomecânica de Moldes e Ferramentas, Lda.
“ A Moldamirco teve o maior prazer em receber os alunos
da FORAVE nas suas instalações, para efeitos de estágio
curricular.
Congratulamos Alexandre Silva e Ricardo
Alves, alunos do Curso Técnico de Manutenção Industrial/
Eletromecânica, pelo seu desempenho no estágio curricular.
É com muito agrado que contribuímos para sua evolução
pessoal e profissional. Cá os esperamos no próximo ano, para
os dotar de novas competências e encaminha-los, rumo a
profissionais de excelência”.
Joana Moreira
Departamento Financeiro

O aluno Simão Pedro Figueiredo, do
Curso Técnico de Manutenção Industrial
/ Eletromecânica, iniciou o seu estágio na
empresa ESI, tendo sido sempre um formando
pontual e assíduo. Apesar da curta duração
deste estágio, salientamos a sua humildade e
integração na equipa, bem como a iniciativa e
vontade de aprender.

“Kevin Hulst, aluno do Curso Técnico de Eletrónica,
Automação e Comando, foi um estagiário, que apesar
da sua tenra idade, soube adaptar-se perfeitamente a
um grupo de trabalho. Conseguiu interagir com todos.
Respeitador e responsável, mostrou interesse por todo
o trabalho desenvolvido. Concluiu esta primeira fase do
seu estágio com uma visão mais concreta do mundo do
trabalho e irá olhar para os estudos com outra ambição
e resultados. Terá um futuro ambicioso. Parabéns
Kevin!”

“Foi enriquecedor o 1º
ano de estágio do Hélder
Silva e do João Garcia,
alunos do Curso Técnico
de Manutenção Industrial/
Eletromecânica, pois
conheceram a realidade
do mundo do trabalho
e adquiriram novos
conhecimentos”.

José Nunes
Orientador de Estágio

Paulo Neto
Orientador de Estágio

Esta estreita colaboração é por todos reconhecida, pelos
benefícios gerados para a Empresa, para a escola (FORAVE)
e principalmente para os alunos.
A Cátia Santos, aluna do Curso Técnico de Gestão, demonstrou
ao longo do estágio a existência de uma grande preocupação
por parte da escola em preparar os alunos para o mercado de
trabalho, quer no aspeto técnico (saber fazer), quer no aspeto
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Florbela Ferreira
Recursos Humanos

Reinaldo Ribeiro
ESI – Engenharia e Soluções Industriais

Indústria Têxtil do Ave, S.A.
De há uns anos a esta parte, tem sido prática sistemática
o acolhimento, por parte da Continental – Industria Têxtil
do Ave, SA, de estagiários oriundos dos diversos cursos da
FORAVE.

Estamos convictos que,
após esta experiência,
os alunos irão encarar
com muito mais interesse
os ensinamentos que
adquirem na FORAVE
e que se tornarão em
futuros profissionais de
excelência.

comportamental, evidenciando espírito de iniciativa e sentido
de responsabilidade.
É de salientar também o acompanhamento dado pelos
professores aos estagiários, sendo visível uma grande
proximidade, dedicação e preocupação daqueles para com os
alunos.
A Cátia correspondeu positivamente às expectativas e, por
isso, irá continuar a trabalhar conosco.
Nuno Alves
Dep.Eng.Industrial

Associação para a Educação e Solidariedade

A Mundos de Vida é uma instituição
de solidariedade social, com várias
responsabilidades, nomeadamente na
área da formação de novos profissionais.
Ao longo dos últimos anos, muitos foram
os alunos, das mais diversas áreas, que
tiveram oportunidade de aprofundar
conhecimentos e ter o primeiro
contacto com o mundo real do trabalho,
nesta
instituição.
Consideramos
que é cada vez mais importante as

parcerias e os protocolos entre as
escolas e as empresas, pois servem
como elementos de desenvolvimento,
reforço e enriquecimento para ambas
as partes.
Para os alunos, os estágios têm a
vantagem de servir como uma porta
de introdução ao mercado de trabalho,
permitindo um contacto prático entre os
conhecimentos adquiridos, a aquisição
de novos conhecimentos/competências
e as regras da vida laboral, preparandoos para o futuro profissional. Por sua
vez, as entidades que os acolhem têm a
mais-valia de conhecer novos recursos,
facilitando o processo de recrutamento.

Apesar do estagiário não ter muito
tempo para poder assumir tarefas de
elevada responsabilidade, estes têm
o tempo suficiente para mostrar a
sua atitude, a ambição, a vontade de
aprender, a postura profissional e as
suas potencialidades, sendo muitas
vezes os fatores chave para a avaliação
e uma possível admissão/contratação.
Por todas estas razões , consideramos
que esta foi uma experiência positiva e
enriquecedora, devendo manter-se nos
próximos anos.
Sílvia Costa
Gestão de Recursos Humanos
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DESPORTO

Forave visita

A turma de Apoio Familiar
e à Comunidade esteve no
RATES PARK, onde realizaram
uma prova de arborismo, um
percurso de aventura terrestre
com passagem de um túnel e
de um pântano e uma prova de
pedalKart.

As visitas de estudo têm múltiplas potencialidades pedagógicas e formativas, constituindo
uma estratégia de ensino-aprendizagem que promove o desenvolvimento de inúmeras
competências nos formandos. O seu principal objetivo é fomentar a interligação entre teoria e
prática. Por esta razão, as visitas de estudo apresentam-se como um importante método para
que formadores da FORAVE possam atingir em absoluto este objetivo ao nível das disciplinas
que lecionam.

Visitas de Estudo
Um dia normal para os alunos da FORAVE é constituído por aulas das nove da manhã às cinco da tarde. Mas não
são raros os dias em que as salas de aulas são substituídas por outros espaços nos quais aprender também é o
objetivo principal. A maior parte das visitas de estudo realizadas pelos alunos insere-se no âmbito da indústria,
dada a elevada componente técnica dos cursos, mas não faltam também visitas na área da cultura, desporto e
formação.

INDÚSTRIA
Em Outubro, os alunos de Manutenção
Industrial visitaram a empresa vidreira
BARBOSA & ALMEIDA para observarem
as diferentes fases do processo produtivo
do vidro.
Em Dezembro, os alunos do mesmo curso
juntamente com os de Eletromecânica
de Equipamentos Industriais visitaram
a CENTRAL HIDROELÉTRICA DO ALTO
DO LINDOSO e observaram a barragem
e a central de produção de energia
elétrica.
Em Janeiro, os alunos de Eletrónica,
Automação e Comando, visitaram o
camião da eficiência energética da
SIEMENS que anda em digressão pela
Europa, os alunos de Manutenção
Industrial aprenderam na empresa
CONTINENTAL o processo de fabrico
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do pneu e os alunos de Processamento
e Controlo de Qualidade Alimentar
conheceram uma empresa de lacticínios
da região, a QUEIJARIA SENRAS.
Em Fevereiro, os alunos de Eletrónica,
Automação e Comando realizaram
uma visita de estudo à empresa
de construção de motores elétricos
WEG para conhecerem o respetivo
processo produtivo desde a receção
dos componentes dos motores elétricos
que chegam do Brasil, passando pela
bobinagem, montagem dos vários
componentes que constituem o motor,
até aos testes e ensaios às partes
mecânicas e elétricas dos motores, ao
controlo de qualidade e à embalagem.
Em Março, os alunos de Processamento e
Controlo de Qualidade Alimentar viajaram

até Esposende e Barcelos, para visitarem
a empresa de laticínios das MARINHAS e
o McDonald’s, respetivamente. Ficaram a
conhecer melhor uma linha de produção
de queijo e manteiga na primeira e os
pré-requisitos de segurança alimentar
implementados no segundo. Os alunos
de Gestão visitaram a SAL – Sociedade
das ÁGUAS LUSO, os alunos de
Manutenção Industrial foram ao CATIM –
Centro Tecnológico de Apoio à Indústria
Metalomecânica – onde visitaram os
laboratórios de ensaios de materiais,
produtos e metrologia, e a turma de
Eletromecânica
de
Equipamentos
Industriais visitou a casa ECOFIXE em
Alvarelhos, cujo lema é a reutilização
de materiais, já que as paredes são
construídas com pneus e latas.

FORMAÇÃO
Os alunos de Eletrónica, Automação e Comando e de Manutenção
Industrial/Eletromecânica visitaram os laboratórios da UNIVERSIDADE
LUSÍADA, em Vila Nova de Famalicão, no âmbito da Semana da Ciência
e Tecnologia.
Os alunos de Processamento e Controlo da Qualidade Alimentar
visitaram os laboratórios de Microbiologia e de Embalagem da
UNIVERSIDADE CATÓLICA, no Porto, e a ESCOLA SUPERIOR DE
SAÚDE DO VALE DO AVE, onde assistiram a uma breve exposição dos
cursos e formações disponíveis.

visitas na área
da cultura,
desporto
e formação

CULTURA
A turma de Apoio Familiar e à Comunidade
visitou o PARQUE BIOLÓGICO, em Gaia, com
o objetivo de promover, identificar e utilizar
produtos biológicos na confeção de alimentos
e o navio hospital GIL EANES, em Viana do
Castelo, cuja principal função era a de prestar
cuidados de saúde aos pescadores.
Os alunos de Processamento e Controlo
de Qualidade Alimentar viajaram até à
CORUNHA onde visitaram os três museus
científicos - Casa das Ciências, Aquarium
Finisterrae e Domus.
Os alunos de quase todos os cursos foram
ao teatro para assistir às representações
das peças estudadas em aula – FREI LUÍS
DE SOUSA e FELIZMENTE HÁ LUAR! –
integradas no programa de Português.
Os cursos de Manutenção Industrial,
Gestão e Processamento e Controlo da
Qualidade Alimentar visitaram o MUSEU
DOS TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES,
e participaram em duas oficinas interativas
– Dentro da Televisão, Falando na Rádio
e Sentidos alerta - subordinadas ao tema
Comunicação do Conhecimento e da
Imaginação.
Os alunos dos segundos anos de todos os
cursos foram ainda a Tormes, à FUNDAÇÃO
EÇA DE QUEIRÓS, propriedade do escritor,
habitada ainda hoje pela viúva do neto.
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Forave apoia
A responsabilidade
As
visitas de estudosocial
têm múltiplas
das organizações
potencialidades
é a integração
pedagógicas
voluntária
e formativas,
de preocupações
constituindo
sociais
umae
estratégia denas
ambientais
ensino-aprendizagem
suas operações quotidianas
que promove
e naointeração
desenvolvimento
com todas
de as
inúmeras
partes competências
interessadas.
nos
A
FORAVE,
formandos.
enquanto
O seu entidade
principal objetivo
de educação
é fomentar
e formação,
a interligação
procuraentre
contribuir
teoria para
e prática.
sociedade
Por esta
de
razão, as
forma
positiva,
visitas incentivando
de estudo apresentam-se
os seus professores
como um
e alunos
importante
paramétodo
o desenvolvimento
para que formadores
de projetos
da
FORAVE
de
cariz social
possam
e ambiental,
atingir em absoluto
imprimindo
estenas
objetivo
suas ao
dinâmicas
nível dasescolares
disciplinase que
formativas
lecionam.
o respeito
pela diversidade, o cumprimento das normas sociais e o respeito pelos valores e princípios
éticos da sociedade em que se inserem.

CURSO CEF
DE APOIO
FAMILIAR E À
COMUNIDADE

O

ano letivo iniciou-se com a celebração do Dia da
Alimentação e, sob o lema “Kombat- Kombate
a Obesidade Mantendo uma Boa Alimentação,
Topas!?”,
alunos, professores e funcionários foram
alertados para a necessidade de fazerem uma alimentação
saudável e de praticarem exercício físico.
Mas este projeto saiu também do “espaço” FORAVE e os
alunos visitaram a CAID- Cooperativa de Apoio à Integração
do Deficiente, de Santo Tirso, onde a dança teve um papel
de destaque, pois os alunos prepararam duas coreografias
que partilharam com os utentes do centro. A recetividade
foi enorme, tendo-se transformado a visita num verdadeiro
workshop de dança com a participação animada de todos
os utentes presentes. Entre sorrisos, passos de dança e

aplausos desvaneceram-se as diferenças e ficou a alegria
de partilhar e receber sorrisos entre jovens.
Também fora do usual espaço de aprendizagem dos
alunos, foi dada continuidade à parceria com a instituição
“Mundos de Vida”, através do programa “Adotar Carinho”
que, no ano anterior, tinha proporcionado a aproximação
dos nossos jovens aos idosos desta instituição. Após a
leitura do poema “Filho és, pai serás”, os idosos foram
presenteados com danças tradicionais executadas por
todos os alunos da turma, tendo-se criado um verdadeiro
clima de confraternização e alegria. Foram momentos de
ternura e satisfação para todos os alunos que sentiram ter
proporcionado uma tarde diferente a quem precisava de
atenção.

O Curso CEF de Apoio Familiar e à Comunidade
definiu para este ano letivo, como projeto do curso,
um conjunto de ações solidárias e de promoção de
hábitos saudáveis, destinados à comunidade escolar
e a instituições de solidariedade locais.
Esta iniciativa insere-se na dinâmica escolar
Projetos de Turma que consiste na definição de um
projeto anual para cada turma da escola devendo
enquadrar-se no perfil profissional do curso e
envolver todos os elementos da turma.
O objetivo geral desta dinâmica é desenvolver as
competências pessoais, sociais e profissionais dos
alunos, promovendo a capacidade criativa, o espírito
de iniciativa, a interação entre os elementos do
grupo e o aprofundamento de conhecimentos. entre
os elementos do grupo e o aprofundamento de
conhecimentos.
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O objetivo geral desta dinâmica é desenvolver as competências
pessoais, sociais e profissionais dos alunos, promovendo a
capacidade criativa, o espírito de iniciativa, a interação entre os
elementos do grupo e o aprofundamento de conhecimentos.”
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FORAVE
PARTICIPA
EM CONCERTO
SOLIDÁRIO

Em todas as atividades
a motivação e o
empenho dos alunos
alavancaram o sucesso
deste projeto de turma
que tem provocado um
impacto muito positivo
na comunidade.

Esta é a outra face
da escola, a da
humanidade e dos
valores.

Estes são os jovens
que nos fazem
acreditar no amanhã.

A

vontade de ser solidário e de
angariar bens para instituições de
apoio social do concelho de V.N. de
Famalicão levou a turma a organizar a
campanha “Share!”, tendo um número
considerável de peças de vestuário
sido entregue a quem mais precisava.
Também com a ajuda da companhia
de teatro “Os quatro ventos”, a turma
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organizou a apresentação da peça
“O Natal das Bruxas”. Esta iniciativa
contou com a presença da Companhia
de Teatro “Os Quatro Ventos” de Santo
Tirso que representou, graciosamente,
o “O Natal das Bruxas” para cerca de
200 crianças, que contribuíram para
uma recolha de bens alimentares
destinados a famílias carenciadas.

Foi com satisfação que os géneros
recolhidos foram entregues a famílias e
instituições carenciadas.
Paralelamente a turma de AFC
organizou uma campanha solidária de
recolha de bens alimentares, roupas e
brinquedos que decorreu na FORAVE
de 3 a 14 de dezembro.

P

or fim, AFC “Saudável e Solidária” uniu-se numa grande atividade
que levou alunos e funcionários da FORAVE a participarem numa
Caminhada Solidária pelas ruas de Lousado. Para além do exercício físico e
do são convívio entre todos, os participantes foram convidados a oferecer um
género alimentar a uma instituição de solidariedade social da V.N.Famalicão.
O espírito de partilha esteve bem presente e todas as ofertas recolhidas
foram entregues à associação “Dar as Mãos”, que as fez chegar a quem
mais precisava.

O grupo de danças e cantares da
FORAVE participou num evento
solidário organizado pelo Rotaract de
Famalicão. A responsabilidade social
da FORAVE não é descurada, pois é
obrigação de todos contribuir para
o desenvolvimento das populações.
Esta parceria da FORAVE com
o Rotarat conta com algumas
atuações deste grupo, constituído por
dezasseis alunos e três professores,
que se reúnem para cantar, dançar
e transmitir o espírito de partilha e
entreajuda que existe na FORAVE.
Com a organização do IV Café
Concerto por uma boa causa, esta
associação conseguiu oferecer um
tratamento dentário à Celeste Costa,
reformada, de Lousado, que venceu
recentemente um cancro. A FORAVE
apoia ações como esta em prol da
sociedade, disponibilizando atuações
deste grupo que tem já 3 anos de
existência. O grupo atuou com três
cantares e duas danças tradicionais
da região do Minho e Douro Litoral,
animando o público com a sua alegria
e entrega a esta causa.
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Forave projeta
A importância da aproximação das escolas às empresas tem sido amplamente discutida
e defendida pelos vários atores da sociedade civil. Esta preocupação torna-se acrescida
quando o âmbito da discussão é o ensino profissional. Só através do estabelecimento de
relações de proveito mútuo é possível construir parcerias sólidas e duradouras entre as
escolas e as empresas. Com base neste pressuposto a FORAVE criou o Núcleo de Formação
Empresarial & Apoio Tecnológico, onde docentes e discentes colaboram no sentido de
desenvolver, implementar e avaliar soluções tecnológicas e de formação à medida das
necessidades das empresas.

Valores
Honestidade e Credibilidade
As nossas relações assentam na honestidade
e na transparência. Procuramos desenvolver
soluções adequadas às reais necessidades dos
nossos clientes.
Rigor e Profissionalismo
Realizamos o nosso trabalho com seriedade
e rigor. A competência, a qualidade e a
responsabilidade estão na base de todas as
nossas ações.
Criatividade e Inovação
Idealizamos
e
desenvolvemos
soluções
inovadoras. Procuramos seguir as melhores
práticas e integramos no nosso trabalho
procedimentos, instrumentos e técnicas
diferenciadoras.
Orientação para o Desempenho Funcional e
Económico
As nossas intervenções são orientadas para a
melhoria do desempenho funcional e económico
das organizações.
Eficiência e Eficácia
Procuramos o compromisso entre a eficiência e
a eficácia. Para além de pretendermos fazer bem
(eficiência), procuramos fazer o que é realmente
necessário (eficácia).

O Núcleo FEAT é uma iniciativa da Escola Profissional FORAVE que foi
criado com o objetivo de desenvolver soluções formativas e técnicas à
medida das empresas. Este núcleo é composto por associados, parceiros,
colaboradores e discentes da FORAVE que desenvolvem, comercializam,
implementam e avaliam estas medidas. A visão, missão e valores do FEAT
regulam toda a atividade deste núcleo e estabelecem o seguinte:

Dinamismo e Flexibilidade
Identificamos de forma proativa as melhores
oportunidades para os nossos clientes e
ajustamos a nossa metodologia de trabalho
às diferentes configurações e situações das
organizações.

A

intervenção do Núcleo FEAT inicia com a realização de uma visita
à empresa. Nesta visita, a equipa do Núcleo FEAT apresenta a sua
metodologia de trabalho e propõe a realização de um diagnóstico
gratuito. O diagnóstico constitui a primeira fase de intervenção desta
equipa e o seu objetivo é determinar todas as fases subsequentes do
processo de intervenção na empresa. Consiste basicamente na análise do
trabalho, análise de funções, análise de tarefas e análise das competências
com base na aplicação de questionários, levantamento fotográfico,
realização de entrevistas aos colaboradores, realização de grupos de
discussão (focusgroup) com a gestão de topo e as chefias intermédias, a
análise de documentos/registos internos e a observação direta do posto
de trabalho. Com este diagnóstico procura-se estabelecer uma relação
entre as exigências de desempenho, colocadas pelas diversas atividades
da empresa e as soluções a desenvolver no sentido de responder a estas
exigências. O resultado desta fórmula deriva no desenvolvimento de uma
solução formativa e /ou técnica à medida das necessidades da empresa.
As modalidades formativas de aperfeiçoamento podem assumir as
seguintes formas:
Formação de Atualização;
Formação de Reciclagem;
Formação de Promoção ou Complementar;
Formação Inicial para Integração de Novos Trabalhadores;
Ações de Formação Interempresas.
As soluções técnicas podem assumir as seguintes formas:
Estudos de Produto;
Modelação;
Prototipagem;
Desenvolvimento e Aplicação de Soluções Específicas;
Projetos Mecânicos à Medida;
Projetos de Automação Industrial;
Projetos de Eletrificação Industrial;
Desenvolvimento de Linhas de Produção;
Integração de Equipamentos em Linhas de Produção Existentes;
Produção de Máquinas Específicas;
Projetos de Manutenção Preventiva;
Projetos de Manutenção Curativa.

Visão
Ser uma referência no desenvolvimento de soluções formativas e técnicas
potenciadoras da melhoria do desempenho dos colaboradores e das suas
organizações.
Missão
Desenvolver soluções formativas e técnicas, de forma focada no trabalho e
com base na realização de diagnósticos que permitam identificar claramente
as reais necessidades das empresas.
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APROXIMAÇÃO ÀS EMPRESAS
O Núcleo de Aproximação da Escola à Empresa, parte integrante do Plano Estratégico de Desenvolvimento do Projeto
Educativo da FORAVE, visa introduzir melhorias na formação dos cursos profissionais ministrados na instituição, adequando
o perfil técnico dos formandos às necessidades das empresas, através da partilha de saberes, experiências, estágios e
projetos. Deste modo, este grupo de trabalho tem como principal objetivo promover a participação ativa das empresas no
processo de ensino aprendizagem da comunidade escolar, contemplando, nomeadamente, dinâmicas de emprego, visitas
de estudo, promoção de estágios curriculares, exposição de Provas de Aptidão Profissional, incentivo de lecionação de aulas
em empresa e troca de conhecimentos entre profissionais da indústria e do ensino profissional.
Neste âmbito, este Núcleo deu continuidade ao Plano de Aproximação da FORAVE à Continental Mabor e criou um Plano
de Aproximação da FORAVE à ITA – Indústria Têxtil do Ave e à EPME – Empresa Portuguesa Montagens Elétricas e à
Campicarn, SA.

FORAVE prepara afinadores

PARA A INDÚSTRIA TÊXTIL
É mais do que conhecida a estreita ligação entre o Vale do Ave
e o sector têxtil. No entanto, apesar desta relação histórica
e cultural, hoje em dia, verifica-se a dificuldade de encontrar
mão de obra técnica com formação específica no setor têxtil.
Para ajudar a colmatar estas lacunas presentes no mercado
de trabalho, a FORAVE contemplou, no seu Plano Estratégico
de Desenvolvimento do Projeto Educativo, no âmbito de
aproximação da escola às empresas, diversas medidas que
reforçam a criação de uma oferta formativa mais preparada
para os desafios da atualidade. Uma das medidas de mais
relevo para nós, Continental – Indústria Têxtil do Ave, será
o projeto de preparação de afinadores, pois verifica-se uma
grande dificuldade em encontrar profissionais formados e
certificados nesta área especializada.
De facto, o projeto de preparação de afinadores, no âmbito
do curso de TMI, virá ajudar a desenvolver profissionais
especializados no setor têxtil, com as competências teóricas e

práticas mais fundamentais e requisitadas pelos empregadores
têxteis.
Com a possibilidade de se desenvolverem uma ou mais aulas
na empresa, com as visitas de estudo e, principalmente,
com os estágios curriculares, os alunos poderão conhecer
aprofundadamente as máquinas e os processos envolvidos na
produção de têxteis.
Tal conhecimento não só será uma mais-valia para os
estudantes, pela oportunidade de desenvolver competências
que futuramente lhes trará benefícios em termos de
empregabilidade, como para a Continental – Indústria Têxtil do
Ave, que poderá contar sempre com um bolsa de profissionais
altamente preparados para desafios do mercado de trabalho
e do setor têxtil.
Francisco Machado
Recursos Humanos Continental – Indústria Textil do Ave

Professores da FORAVE
Em Estágio na Continental Mabor
No âmbito do Programa de Aproximação da FORAVE à empresa Continental Mabor,
quatro professores da área tecnológica dos Cursos Profissionais de Eletrónica, Automação e
Comando e de Manutenção Industrial, realizaram um estágio na empresa, integrando nos
diferentes departamentos da Engenharia as equipas de manutenção preventiva, avarias e
projeto. Esta dinâmica assume-se como uma mais-valia para os parceiros, porque permite
a aproximação dos conteúdos das matérias lecionadas na escola à realidade da Continental
Mabor e a preparação dos alunos mais focada nas necessidades da empresa. O programa
não passa apenas pela formação dos recursos humanos da FORAVE. Contempla também a
cedência de equipamento para as aulas práticas, o acompanhamento de projetos técnicos,
no âmbito das PAP e os estágios curriculares dos alunos.
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LEAN MANAGEMENT
Lean Management é um conceito de liderança e gestão empresarial, que tem por objetivo a eliminação do desperdício e a
criação de valor. Esta filosofia de Gestão está hoje muito presente nas empresas, sendo aplicada em todas as áreas da atividade
económica, desde organizações com fins lucrativos até ao setor público. No entanto, embora aplicadas com muito sucesso no
setor industrial, muitas das ferramentas e dos métodos Lean continuam sem aplicação nos serviços. Um conjunto de ferramentas
e métodos práticos foi desenvolvido para a aplicação deste conceito de gestão, como é o caso do mapeamento da cadeia de valor
– VMS (Value Stream Mapping) -, que é utilizado para identificar o fluxo de recursos e as áreas onde as operações consomem
recursos mas não acrescentam valor, na perspetiva do cliente. Este mapa é posteriormente utilizado para gerar ideias que levarão
ao redesenho dos processos.
O núcleo de aproximação às empresas
tem como principal objetivo promover
a participação ativa das empresas no
processo de ensino aprendizagem dos
cursos lecionados na Forave. Está em
desenvolvimento um projeto bastante
ambicioso para o curso de Gestão
que envolve a empresa ITA – Indústria
Têxtil do Ave, compreendendo várias
ações de formação e aplicação prática
de conhecimentos. Uma das alunas
do terceiro ano do referido curso
desenvolveu um estágio de dois meses
na empresa, cuja aplicação prática do
projeto de fim de curso se desenvolveu no
departamento de Engenharia Industrial.
O tema do projeto desta aluna foi “Lean
Management”, sendo possibilitado pela
empresa o desenvolvimento do mesmo
em ambiente fabril, o que permitiu a
aplicação prática de conhecimentos e
o desenvolvimento de áreas que não
foram abordadas em contexto de sala
de aula. Relacionado ainda com o tema

foram desenvolvidas mais duas ações,
uma sessão de formação em Lean
Management promovida pela ITA, nas
instalações da Forave, para o curso de
Gestão, e uma apresentação conjunta
da aluna que desenvolveu o projeto e de
um dos acompanhantes da empresa, nas
instalações da mesma, com observação
“in loco” do trabalho desenvolvido, para
os alunos do terceiro ano do curso.
O desenvolvimento de projetos nesta
área é do interesse da escola e da
empresa, pelo que serão promovidos
junto dos alunos, para desenvolvimento
das PAP (provas de aptidão profissional)
nos próximos anos letivos. Um
programa de aproximação que nasceu
este ano tem já grandes planos para o
futuro. estando programadas ações de
intervenção em sala de aula, de técnicos
da empresa, no sentido de observar os
conteúdos de gestão lecionados e de os
aproximar às necessidades da empresa.

Com estas intervenções pretende-se
que as matérias lecionadas na disciplina
de Gestão sejam orientadas para as
reais necessidades da empresa e para o
desenvolvimento de projetos nas áreas
da Lean Management e da Qualidade.
Estas ações são muito importantes para
o desenvolvimento do curso e uma
mais-valia para a escola que consegue
uma parceria enriquecedora.

JOB SHADOWING NA EPME
Um dia com um empresário
O Núcleo de Aproximação às empresas da escola profissional Forave desenvolveu
uma atividade de aproximação à empresa EPME – Empresa Portuguesa de
Montagens Elétricas, com sede na Maia. Foi proporcionado a um aluno do Curso
Técnico de Gestão o acompanhamento da rotina do Administrador da empresa,
Dr. Pedro Cunha. É uma oportunidade excelente para que os alunos tomem
contacto com a realidade empresarial e se apercebam das tarefas de um gestor
ou administrador. Esta ação será implementada noutras empresas e noutras áreas
de formação de acordo com os cursos lecionados na escola.

Forave participa
O estímulo à participação dos alunos e professores em iniciativas promovidas por
entidades parceiras é uma prática regular da FORAVE. Anualmente, a comunidade
educativa é desafiada a participar em encontros, concursos, seminários, colóquios,
workshops, entre outras atividades de enriquecimento curricular.

foi uma
oportunidade para
algumas equipas
apresentarem e
testarem as suas
ideias de negócio
perante o grande
público.”

APRENDER A
EMPREENDER

Junior
AchievemEnt
Portugal

D

acordo com o pressuposto de
que “O empreendedorismo
é uma atitude de vida
que precisa de ser construída e
desenvolvida”, a Junior Achievement
Portugal, é uma associação sem
fins lucrativos, empenhada em
levar às escolas programas que
desenvolvem nos jovens o gosto
pelo empreendedorismo.
A EMPRESA é o programa
considerado uma “best practice”
desta Associação e tem como
destinatários os alunos do ensino
secundário, desafiando os jovens
a criarem e a gerirem uma
miniempresa, ao longo de um ano
letivo e em contexto sala de aula.
A participação da FORAVE
neste programa é mais uma
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ação desenvolvida no âmbito do
programa de desenvolvimento do
empreendedorismo da escola e
revelou-se como uma oportunidade
única para que os alunos do Curso
Técnico de Gestão aplicassem os
conhecimentos adquiridos em
projetos realmente inovadores.

Os alunos do 2º ano de Gestão
organizaram três equipas/miniempresas
empenhadas em criar soluções/produtos
para problemas identificados e colocar
ao dispor deste projeto a criatividade
necessária para serem competitivos e
representarem a FORAVE nas diferentes
etapas do concurso.

O programa consiste na constituição
de uma equipa/miniempresa, em
que os alunos contam com o apoio
do professor e de um voluntário
para que, num trabalho em equipa,
consigam atingir os objetivos que o
programa propõe:
1. Organizar uma miniempresa;
2. Desenvolver um plano de
negócios;
3. Gerir uma miniempresa;
4. Liquidar uma miniempresa.

As três microempresas participantes
estiveram ainda no Outlet empresarial
promovida pela Escola Agrícola de
Santo Tirso. Foi um evento organizado
com o objetivo de promover as
equipas participantes no referido
programa e divulgar as suas ideias
à comunidade. Durante um dia, as
equipas apresentaram os seus produtos
inovadores e foram visitados pela
vereadora da Cultura e Educação da
Câmara Municipal de Santo Tirso.

As equipas da Forave presentearam os
visitantes com uma imagem empresarial
cuidada e divulgaram os seus produtos.
EasyKnife, Softshower e Openeyes são
as empresas criadas na Forave para
este desafio. No final do dia, a empresa
Softshower foi graduada com o prémio
de melhor “stand” o que deixou todas as
equipas bastante orgulhosas e satisfeitas
com a participação.
Em março, o voluntário Pedro Cunha
visitou a Forave, com o objetivo de
conhecer as equipas participantes
no programa e transmitir algumas
mensagens de motivação para que os
alunos se entregassem às etapas que
tinham pela frente.. A visita do voluntário
foi crucial para continuidade dos grupos e
potenciou o sentido de responsabilidade
dos seus elementos. Este tipo de

iniciativas é fundamental para estimular
a criatividade e desenvolver uma cultura
de empreendedorismo nas escolas.
Uma das três equipas participantes
no programa
foi selecionada para
participar numa feira de inovação e
empreendedorismo, no Norteshopping,
em abril. Esta feira denominada de “(I)
limitada” foi uma oportunidade para
algumas equipas apresentarem e
testarem as suas ideias de negócio
perante o grande público. No Norte
do país foram selecionadas 19 equipas,
sendo uma delas a EasyKnife, da Forave,
que apresentou uma faca elétrica de
mesa com o objetivo de permitir uma
maior independência a pessoas com
dificuldades motoras.
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Forave na Mostra Pedagógica
e Oferta Formativa de Vila
Nova de Famalicão

FORAVE participa na
Rampa da Falperra
A FORAVE presente nos Encontros “AR RISCAR II”
na Universidade Católica do Porto
A FORAVE participou na Mostra de PAPS inserida no Programa do evento
Encontros AR RISCAR II, realizado na Universidade Católica do Porto.
“ As PROVAS DE APTIDÃO PROFISSIONAL E O CONHECIMENTO EM AÇÃO”
foi o tema do seminário promovido, no âmbito do Plano de Atividades 2013
do SAME - Serviço de Apoio à Melhoria das Escolas / Valorização do Ensino
Profissional.

Realizou-se no fim de semana de
11 e 12 de Maio a 34ª Rampa
internacional da Falperra, na qual
o piloto e professor da FORAVE
participou, desta vez com o
Peugeot 306 GTI.
Com o acumular de experiência
e o carro bem afinado foi possível
classificar-se em 30º lugar da
geral e 3º da classe num total de
90 pilotos concorrentes para o
CPM (Campeonato de Portugal de
Montanha).
Esta prova desenrolou-se com
umas condições climatéricas
fantásticas o que possibilitou
também um alegre convívio com
amigos e vários alunos da escola.

FORAVE PARTICIPOU NO
CAM RALI FESTIVAL
A 4ª EDIÇÃO do CAM RALI FESTIVAL realizou-se no dia 13 DE JANEIRO e Capela Morais
esteve presente com o Skoda Fábia patrocinado pela FORAVE e pela Continental Mabor,
classificando-se em 15º lugar da geral e 1ª da sua classe.
Esta foi a segunda e última prova da recentemente criada 1ª Copa de Ralis de Inverno, um
espetáculo que já se tornou referência no panorama desportivo ibérico. Este relevo deve-se
à variedade de carros presentes em competição, desde WRC’s, GT’s e clássicos, e ao facto de
ser muito difícil de os ver todos a correr numa só prova, à acessibilidade económica e, por fim,
à facilidade logística, já que toda a prova se desenvolve no mesmo complexo, isto é, sem os
quilómetros de ligações e os custos que isso representa num rali normal.
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Decorreu no Lago Discount, em Ribeirão, a Mostra Pedagógica e Oferta Formativa, promovida pela Câmara Municipal de Vila
Nova de Famalicão. A FORAVE, à semelhança de anos anteriores, esteve uma vez mais presente, divulgando as suas ofertas
e projetos educativos. No espaço da FORAVE nesta Mostra, para além de toda a informação relativa à sua oferta educativa,
estiveram expostos alguns projetos desenvolvidos por alunos. Este espaço recebeu a visita de várias escolas do concelho, o que
evidencia o interesse despertado nos visitantes que por lá passaram ao longo destes três dias.

Participação da
Escola Profissional
FORAVE na 1ª Descida
Mais Louca de
Famalicão
A FORAVE participou na 1ª Descida
Mais Louca de Famalicão, com o
Buggy denominado Tanque de Elite.
O Buggy foi desenvolvido, desde
o projeto até à construção, pela
turma do 1º ano do curso de
Manutenção Industrial/Eletromecânica.
A participação, além da vertente
lúdica, permitiu que os alunos
desenvolvessem valências técnicas na
área da mecânica. Os alunos estavam
muito motivados e empenhados,
trabalhando com entusiasmo para
além do horário letivo. Foi gratificante,
para eles, ver o Buggy concorrer com
os outros carros no centro da cidade
de Famalicão.
O dia da prova foi divertido e permitiu
à FORAVE participar em mais uma
atividade do concelho.
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Forave partilha
É verdade que numa escola se ensina, mas também é verdade que numa escola se aprende.
É senso-comum que os professores ensinam e os alunos aprendem. Na Forave, diariamente,
esta estrada faz-se em ambos os sentidos, porque também os professores aprendem com os
alunos e não só com os alunos, com todos os membros da comunidade. E todos os elementos
desta pequena comunidade aprendem uns com os outros. Daí que este seja um espaço aberto
a qualquer tipologia de texto, sobre os assuntos mais apreciados pelos seus autores, mas
destinado a todos, numa perspetiva de partilha contínua de saberes.

			 & Dicas

Curiosidades da língua portuguesa

Pensar financeiramente

O que são expressões idiomáticas? Para que servem e
de onde surgiram?

“O dinheiro não é tudo na vida. Pois não! Mas dá
imenso jeito”.

Podemos definir expressão idiomática como uma locução ou
modo de dizer privativo de uma determinada língua e que não
é possível traduzir literalmente em outras línguas. Também é
denominada idiotismo, palavra de origem grega e que passou
para o latim como idiotismu – e deste para as línguas neolatinas.
As expressões idiomáticas são manifestações espontâneas da
criatividade, do humor e da beleza de qualquer língua. Não é
possível, portanto, determinar a sua origem, pois fazem parte
da essência da comunicação verbal.
Muitos de nós, na prática da nossa atividade ou meramente
enquanto observadores ou interlocutores numa conversa, já nos
deparámos com dúvidas em relação a expressões idiomáticas
ou ditos populares. Quantos terão persistido no esclarecimento
dessas dúvidas? Poucos, até porque a natureza da expressão
idiomática requer a verbalização rápida e a compreensão
imediata por parte dos falantes. Caso contrário, o seu tom
tantas vezes irónico, sarcástico e até hiperbólico fica posto em
causa, ou seja, perde-se a piada decorrente da partilha do
significado da expressão. Bem vistas as coisas, as expressões
idiomáticas são a transposição para o seio da comunidade
falante do que comummente apelidamos de private jokes,
criando imagens que captam a emoção e a sensibilidade dos
interlocutores, podendo ainda facilitar a memorização.
Atentemos no seguinte diálogo ficcionado entre dois alunos,
cuja incapacidade de análise de um texto literário provoca uma
acalorada troca de expressões/termos idiomáticos.
Aluno A: Esta agora!? E o que é que o stôr quer com estas
perguntas? Não percebo nada! Epá, isto é um bicho de
sete cabeças. Como é que estás a fazer esta?
Aluno B: Qual bicho qual quê!! Deixa-me, faz tu sozinho! Lê
outra vez, pergunta ao stôr… Eu também não sei. Já torci
as orelhas por não ter estudado…
Aluno A: Na minha opinião, o stôr está a querer boicotar
a minha nota com estas perguntas que eu não percebo
patavina.
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Vejamos como uma troca aparentemente banal de desabafos
sobre dúvidas de análise literária, pode conduzir-nos numa
viagem fascinante pela história e evolução da língua portuguesa:

“bicho de sete cabeças” – alusão clara ao mostro mitológico
de sete cabeças, chamado Hidra de Lerna, que Hércules
matou num dos seus doze trabalhos. Fazer um bicho de sete
cabeças de qualquer coisa é exagerar as dificuldades, por falta
de disposição para realizar uma tarefa;
“torcer as orelhas” – é o mesmo que arrepender-se,

lastimar-se por não ter feito algo que poderia trazer bons
resultados. A origem da expressão remonta a Mnemosine, a
deusa da memória. Segundo a mitologia, ela era a responsável
por impedir o esquecimento das pessoas e a orelha era o órgão
dedicado a essa deusa grega. Assim, torcer as orelhas era uma
forma de estimular a memória e garantir que erros cometidos
não fossem esquecidos. O gesto acabou por ser um ato de
autopunição. A expressão foi registada pela primeira vez em
1533, na obra Romagem de Agravados, de Gil Vicente: “Nunca
o nosso agravo fora, / Nem eu torcera a orelha”;

“boicotar” – pois é, boicotar também tem uma história
engraçada… A palavra tem origem no nome próprio de Charles
Cunningham Boycott, capitão inglês que exerceu na Irlanda,
em 1873, o cargo de administrador de propriedades. Contra
os seus desmandos insurgiram-se os membros da Liga Rural
Irlandesa, conduzindo-o à demissão do cargo, ao não aceitarem
as suas ofertas de trabalho. Assim se terão forjado os termos
em inglês to boycott (boicotar) e boicotting (boicotando), numa
clara alusão à resistência irlandesa, face às exigências do dito
capitão;
“não perceber patavina” – esta última expressão tem origem
na Idade Média. A Universidade de Pádua tinha um reputado
curso de Direito e a linguagem jurídica dessa escola era tida
como essencial aos futuros juristas. “Não perceber patavina”
era o mesmo que não dominar a terminologia judicial.
E ainda dizem que aprender português não é interessante…
Ana Clara Santos
Formadora FORAVE

Eis uma conversa estafada, com muita atualidade, para a qual
(agora) se pede atenção.
A cultura de poupança dos nossos avós caiu em desuso e
na alvorada da década de 80, principalmente com a adesão
à então designada CEE, Portugal abriu-se, ganhou novos
hábitos e despertou como nunca para uma nova forma
de vida. Embriagou-se com o consumo e de certo modo
perdeu o norte, descobrindo que a economia tem ciclos de
expansão e de contenção. Despreocupados, os portugueses,
foram ignorando os avisos que a imprensa dava à estampa
ou às notícias que a televisão exibia. A falta de interesse
das pessoas, a falta de formação, a falta de sensibilidade
financeira de todos os que governam uma casa e ainda, a
concessão de crédito estimulada pelos bancos, potenciou o
clima de irresponsabilidade a que assistimos, agudizado pela
crise financeira que expôs, de forma cruel, a insustentabilidade
de alguns comportamentos financeiros a que assistimos,
impotentes, diariamente.
Não se trata de “encher a cabeça” a si que lê este texto.
Trata-se de convocá-lo para a necessidade de pensar
financeiramente e, ao mesmo tempo, preparar os mais
novos, de modo a que tenham bem presente o facto de a
economia nem sempre “bombear”, carecendo de apoios para
retomar o normal curso. Tudo isto requer uma sociedade
mais responsável e sobretudo mais esclarecida, o que significa
mais interventiva no seu dever de cidadania. Perdoarão,
mas ocorre-me uma expressão que não resisto em citar: “o
dinheiro é como as mulheres. Se não lhe dermos atenção,
irão fazer outro feliz”.
Feito o ponto de ordem, gostaria de lhe falar de um sítio –
www.todoscontam.pt - surgido no auge da crise financeira
(como sempre, depois dos ladrões colocamos as trancas na

porta) e que pode ajudá-lo no seu dia-a-dia.
Trata-se de um sítio excelente para, não só o sensibilizar
como ainda o formar financeiramente. Basta a sua consulta
para perceber o que pretendo transmitir. Estudar, começar
a trabalhar, comprar carro, comprar casa, planear reforma,
constituir família, desemprego, divórcio e doença. Eis as diversas
etapas de vida pelos quais pode passar e, na eventualidade de
elas lhe ocorrerem, tenha presente que “mais vale prevenir
do que remediar”. Dúvida? Há alguns anos atrás, um amigo
disse-me não compreender como é que eu aos 35 anos fiz
um PPR. Ele, como muitos, entendia que a reforma lhe estava
garantida e que não via necessidade de fazer PPR. Disse-lhe
nessa altura, porque sempre estive atento às notícias, que a
falência da Segurança Social poderia ocorrer e que tudo se
conjugava para que, quando eu chegasse à idade de reforma,
esta ser-me-ia atribuída por um valor inferior ao vencimento,
ou seja, 60% do vencimento à data. O meu amigo disse-me
que eu estava a exagerar. Corria o ano de 2004 e passados
9 anos, o meu amigo não pára de insultar quem nos governa.
Voltando ao sítio, recomendo vivamente a exploração das
suas enormes potencialidades e, desde logo, escolha o menu
“Planear o orçamento familiar”. Poderá descobrir aquilo que
um aluno meu (casado) descobriu no decorrer de uma aula,
depois de eu explicar o conceito de orçamento familiar. Após
a explicação dada, o aluno exclamou: estou falido! Deuse conta, nessa altura, que tinha assumido compromissos
futuros que não iria poder cumprir. Aconteceu, infelizmente, a
muita gente. O sítio tem enormes potencialidades e uma delas
é o simulador de orçamento familiar que poderá encontrar
através do link que destaco abaixo.
http://www.todoscontam.pt/pt-PT/Principal/PlanearOrcamento/
Paginas/SimuladorOrcamentoFamiliar.aspx

Ivo Sá Machado
Formador FORAVE
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Ficha Técnica

Free as in Freedom
Software livre é software que respeita a liberdade dos
utilizadores de computador através da disponibilização do código
fonte para análise e alterações. O Software Livre caracteriza-se
pelo respeito de 4 liberdades básicas:
A liberdade de usar o programa, para qualquer propósito.
A liberdade de estudar como o programa trabalha, podendo
adaptá-lo às necessidades próprias.
A liberdade de redistribuir cópias, para que você possa ajudar
o próximo.
A liberdade de melhorar o programa e publicar as suas
melhorias, para que toda a comunidade possa beneficiar.
Para respeitar estas liberdades, a distribuição juntamente com
o programa do código fonte é essencial. Software Livre não
deve ser confundido com freeware. Freeware é geralmente
software gratuito, mas tal não significa que respeite as
liberdades básicas, daí o lema “Free as freedom not as in
free beer”.
Feita esta introdução, parece pouco provável que numa
sociedade tão materialista com a nossa, tal conceito possa
vingar. Imagine eu poder instalar um programa em quantos

A importância da quimíca
computadores quiser, poder alterá-lo e copiá-lo livremente.
Mas o facto é que cada vez mais utilizadores individuais ou
empresas adotam software livre. Todos apontam a redução de
custos e a flexibilidade como argumento para a mudança.

Tudo é QUÍMICA.
O conceito de software livre é o exemplo máximo de
como a partilha e o trabalho colaborativo pode ajudar ao
desenvolvimento da nossa sociedade. A FORAVE, cuja missão
é a partilha de conhecimento, também dá um pequeno
contributo a esta causa.
Neste momento, a escola está envolvida em dois projetos:
o LibreCad, software de desenho técnico, cuja tradução dos
menus e comandos para Português está a ser feita por nós e
o TAO Testing, plataforma para a criação de testes e provas de
avaliação online, da qual também estamos a fazer a tradução
para Português.
O envolvimento dos nossos alunos nestes projetos ajuda a
reforçar os seus conhecimentos, fortalecendo a sua capacidade
de trabalho em equipa e de entreajuda, valores fundamentais
para as empresas na escolha dos seus colaboradores.

TRUQUES DO WINDOWS
Sabe como…
Mudar o nome de um ficheiro?
Em vez de selecionar o ficheiro com o botão direito do rato e
clicar em “Mudar o nome”, basta pressionar a tecla F2. Para
alterar o nome do ficheiro seguinte, pressione a tecla TAB, sem
desselecionar o ficheiro atual.
Mudar o nome de ficheiros em sequência no Windows?
Selecione todos os ficheiros que deseja alterar, clique com o botão
direito do rato no primeiro da lista, selecione “Mudar o Nome”
(ou use F2) e digite o nome. Isto irá mudar automaticamente
todos os outros ficheiros com o mesmo nome de raiz, através
do sufixo: (1),(2), e assim por diante.
Bloquear o computador rapidamente
Com a combinação de teclas Windows + L pode bloquear o
seu sistema imediatamente, exigindo uma senha (se você tiver
definido uma) a efetuar login novamente.
Gravar passos com Descrição de Problemas?
Pode utilizar a Gravação com Descrição de Problemas
para capturar automaticamente os passos que efetua no
computador, incluindo uma descrição de texto sobre onde
clicou e uma imagem do ecrã durante cada clique (chamada
captura de ecrã). Após capturar os passos, poderá guardá-los
num ficheiro que pode ser utilizado por um técnico para tentar
resolver o problema do computador. Para isso, vá a Executar
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Impossível viver sem ter a química ao nosso redor. As
transformações, as misturas, as soluções…

e digite “psr”. Clique em “Iniciar Gravação” e vá executando os
passos que deram origem ao problema. No final, clique em
“Parar Gravação” e guarde o ficheiro.
Desfazer erros?
Sabia que pode desfazer qualquer ação? A combinação
CTRL+Z permite desfazer qualquer ação e não se aplica apenas
a digitação. Se acidentalmente excluir ou mover um ficheiro,
com CTRL+Z pode trazê-lo de volta para onde estava.
Excluir uma palavra inteira?
Em vez de apagar uma única letra, pressionando CTRL+
Backspace vai apagar a palavra inteira que se encontra atrás
do cursor.
Aplicações úteis?
Ninite (http://ninite.com)
Se já teve que formatar o seu computador e instalar novamente
uma série de programas ou se pretende atualizar programas
instalados no seu computador, então Ninite é a solução. O
Ninite é um serviço online que permite ao utilizador criar um
pacote com as últimas versões das aplicações que mais usa,
em vez de andar de site em site a obter o software e não
instala aquelas barras chatas que enchem o nosso browser. Se
o software já estiver instalado, faz a atualização se necessária.
António Mendes
Formador FORAVE

A ciência química surge no século XVII através dos
estudos de alquimia. Robert Boyle, cientista britânico,
na sua obra The Sceptical Chymist (1661) foi o
primeiro a estabelecer os princípios básicos da química.
Aproximadamente um século mais tarde (XVIII), surge
a Química Moderna, que ainda perdura até aos nossos
dias.
Antoine Lavoisier, cientista francês, é considerado o pai
da Química. Estabeleceu o princípio da conservação da
matéria, “ Na natureza, nada se cria, nada se perde,
tudo se transforma”, batizada mais tarde de Lei de
Lavoisier.
Atualmente, a Química estuda a composição, estrutura,
propriedades da matéria, as mudanças sofridas por
ela durante as reações químicas e sua relação com a
energia. Como se vive sem química? Não se vive! A
química está presente 24 horas por dia. Do sofisticado
computador à caneta esferográfica, do automóvel ao
carrinho de brinquedo, não há produto que não utilize
matérias-primas fornecidas pela indústria química.
No automóvel, há uma lista enorme de produtos de
origem química: volantes, painéis, forração, bancos,
combustível, pára-choques e pneus são apenas alguns
desses exemplos. A maioria dos alimentos chega às
nossas mãos em embalagens desenvolvidas pela
química. Nas roupas, há fibras sintéticas e corantes
de origem química. Em nossa casa, há uma infinidade
de produtos fornecidos, direta ou indiretamente, pela
indústria química: a tinta que reveste as paredes, potes
e brinquedos em plástico, tubos para condução de água
e eletricidade, tapetes, carpetes e cortinas. Os produtos
que utilizamos na higiene pessoal e na limpeza da casa
são 100% química.
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