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SESSÃO DE APRESENTAÇÃO
Cursos Técnicos Superiores Profissionais – TeSP

Identidade, Competitividade, Responsabilidade

Lezíria
do Tejo

Alto Alentejo

Alentejo Central

Alentejo
Litoral

Baixo Alentejo

Planeamento Estratégico
Regional
Diagnóstico Prospetivo
Regional

Plano de Ação Regional
(PAR)
Estratégia Regional de
Especialização Inteligente
(EREI)

Estratégia Regional de Especialização
Inteligente
EREI do ALENTEJO
A Estratégia Regional de Especialização Inteligente do Alentejo (EREI), é uma das
componentes fundamentais da estratégia de desenvolvimento definida para a
Região e visa a definição do seu perfil de especialização produtiva, através da
identificação de características e ativos singulares e de vantagens competitivas que
possam ser mobilizados para potenciar o seu crescimento económico.
No âmbito do ‘Alentejo 2020’ estas prioridades de especialização constituirão
condições de elegibilidade ou condições preferenciais para o financiamento de
operações em diversas áreas de intervenção do Programa, com especial incidência
nos domínios temáticos da Competitividade e Internacionalização e do Capital
Humano.

Prioridades para uma Especialização Inteligente
‐ Alimentação e Floresta
‐ Economia dos Recursos Minerais, Naturais e Ambientais
‐ Património, Indústrias Culturais, Criativas e Serviços de Turismo
‐ Tecnologias Críticas, Energia e Mobilidade Inteligente
‐ Tecnologias e Serviços Especializados da Economia Social

Estratégia Regional de Especialização Inteligente (EREI)

Matriz de relação entre os Domínios de Especialização da EREI e da ENEI

Financiamento por Eixo Prioritário e Fundo
EIXOS

TOTAL (103€)

FEDER (103€)

FSE (103€)

1

Competitividade e Internacionalização das PME

363,5

363,5

0

2

Ensino e Qualificação do Capital Humano

131,3

41,8

89,5

3

Investigação, Desenvolvimento Tecnológico e
Inovação

67,9

67,9

0

4

Desenvolvimento Urbano Sustentável

126,9

126,9

0

5

Emprego e Valorização Económica dos Recursos
Endógenos

81,9

23,6

58,3

6

Coesão Social e Inclusão

109,4

76,7

32,7

7

Eficiência Energética e Mobilidade

102,9

102,9

0

8

Ambiente e Sustentabilidade

57,1

57,1

0

9

Capacitação Institucional e Modernização
Administrativa

11,3

7,1

4,2

30,7

30,7

0

1.082,9

898,2

184,7

10 Assistência Técnica
TOTAL

EIXO

2

Ensino e Qualificação do Capital Humano

Prioridade de
Investimento

10.ii

Melhoria da qualidade e da eficiência do ensino superior e equivalente, e do
acesso ao mesmo afim de aumentar os níveis de participação e de
habilitações particularmente para grupos desfavorecidos.

Objetivo
específico

10.2.1

Indicadores de
resultado
Indicadores de
realização

Aumentar o número de diplomados do ensino superior, melhorar a
qualidade das ofertas e reforçar a sua orientação para as necessidades do
mercado de trabalho
Indicador

Metas 2023

Estudantes certificados nos cursos técnicos superiores profissionais
de nível ISCED 5

74%

Estudantes apoiados nos cursos técnicos superiores profissionais de
nível ISCED 5

4.824

Tipologia de
operações

Cursos Técnicos Superiores Profissionais (TeSP), alinhados com as prioridades da Estratégia Regional
de Especialização Inteligente, que representam um novo tipo de formação superior não conferente
de grau.

Tipo de
beneficiários

Instituição de Ensino Superior públicas ou privadas

Critérios de Seleção das Candidaturas
Princípios Gerais

Critérios de seleção
1. Nível de sucesso escolar (taxa de conclusão) e qualidade das formações realizadas na entidade,
bem como taxas de prosseguimento de estudos e de empregabilidade.

A

2. Relevância estratégica do curso e conformidade do mesmo com o projeto educativo da instituição
e respetiva adequação às necessidades regionais do mercado de trabalho, avaliada nomeadamente
pelo número potencial de alunos, procura dos cursos e respetivas áreas de educação e formação
3. Alinhamento com as prioridades regionais da Estratégia de Especialização Inteligente (RIS3)
4. Existência de mecanismos de acompanhamento durante e após a conclusão da formação,
incluindo o prosseguimento de estudos na mesma área de formação e região, o apoio à inserção
profissional e ao empreendedorismo dos diplomados
5. Grau de eficiência pedagógica e de gestão administrativo‐financeira da entidade candidata

B

6. Adequação do esforço de financiamento ao impacto esperado em resultado
7. Capacidade, qualidade e adequação dos recursos humanos, infraestruturas educativas,
equipamentos e recursos didáticos, nomeadamente a relevância da qualificação do corpo docente
que ministra as unidades curriculares do curso em causa

C

8. Qualidade e diversidade de parcerias ou protocolos com instituições, empresas ou outros agentes
a nível regional ou nacional, potencialmente empregadores, com incidência na organização e
desenvolvimento dos cursos e respetiva componente de formação em contexto de trabalho

E

9. Existência de instrumentos que assegurem a igualdade de oportunidades e de género, em
particular, no acesso ao ensino, à formação e ao mercado de trabalho

Áreas CNAEF alinhadas com as prioridades EREI
Categoria

Códigos CNAEF
212, 442, 522, 523, 529, 541, 543, 620, 621, 623, 851

T1

421, 422, 524, 525, 544, 624, 725, 726
210, 212, 213, 481, 489

T2

214, 215, 581, 811
212, 481, 489, 762, 810, 812, 850

T3

729, 811, 852

Áreas de Educação e Formação passíveis de financiamento, mas que nesta data não apresentam cursos
registados

Identidade, Competitividade,
Responsabilidade
Contactos:
Telefone ‐ +351 266 740 300
Linha verde – 800 205 238
Email – alentejo2020@ccdr‐a.gov.pt
Site – http://www.alentejo.portugal2020.pt

