
 
 

“Há mais mundo com o Ensino Profissional: 

 profissões da primeira circum-navegação” 

 

Numa iniciativa conjunta promovida pela área governativa da Educação, através da Agência 

Nacional para a Qualificação e o Ensino Profissional (ANQEP), e da Estrutura de Missão para as 

comemorações do V Centenário da Viagem de Circum-Navegação comandada por Fernão de 

Magalhães, irá realizar-se, em 2019, um concurso intitulado “Há mais mundo com os cursos 

profissionais profissões da primeira circum-navegação”. 

Este concurso é uma das iniciativas previstas no Eixo 1 (Conhecimento) do referido Programa, 

anunciado na Resolução do Conselho de Ministros nº 52/2018, de 4 de maio, e visa a 

celebração do V Centenário da Primeira Viagem de circum-navegação comandada por Fernão 

Magalhães, pioneiro e construtor do mundo global que hoje conhecemos e vivemos, bem 

como contribuir para a promoção do conhecimento, da diversidade e para a identidade e o 

sentimento de pertença dos alunos aos cursos profissionais.   

A iniciativa insere-se ainda no grande objetivo de promoção do ensino profissional que tem 

vindo a ser prosseguido, nos últimos anos, pela ANQEP, considerando o cumprimento da meta 

de pelo menos 50% de jovens em idade de frequência do ensino secundário matriculados em 

cursos profissionalizantes até 2020.  

“Há mais mundo com os cursos profissionais: profissões da primeira circum-navegação” 

consiste na realização de um road-trip do Ensino Profissional, a realizar entre fevereiro e 

março de 2019, correspondendo a uma viagem de uma equipa itinerante, composta por vários 

profissionais e um Youtuber, por 40 escolas com 3.º ciclo do ensino básico, dispersas pelos 18 

distritos de Portugal Continental. 

Em cada paragem deste tour, são visitadas uma ou mais escolas e distribuído material de 

informação e divulgação sobre o ensino profissional e será anunciado o concurso “Há mais 

mundo com os cursos profissionais”, através de um vídeo criado especificamente para o efeito. 

Em simultâneo, será realizada uma reportagem que será transmitida por um Youtuber no canal 

Youtube da ANQEP. 

Para além dos alunos que frequentam as escolas abrangidas pelo road-trip, o concurso é 

aberto a todos os restantes que se encontrem matriculados no 9.º ano de escolaridade 

noutros estabelecimentos de ensino, públicos ou privado. Estes jovens poderão aceder aos 

materiais promocionais do concurso através do site e do Facebook da ANQEP. 



 
 

 

Regulamento do concurso  

“Há mais mundo com o Ensino Profissional: profissões da primeira circum-navegação” 

 

O presente regulamento define as regras de funcionamento do concurso “Há mais mundo com 

o ensino profissional: profissões da primeira circum-navegação”, uma iniciativa conjunta 

promovida pela área governativa da Educação, através da Agência Nacional para a Qualificação 

e o Ensino Profissional (ANQEP), e da Estrutura de Missão para as comemorações do V 

Centenário da Viagem de Circum-Navegação comandada por Fernão de Magalhães, objeto da 

Resolução do Conselho de Ministros n.º 52/2018, de 4 de maio. 

 

1. Objetivos do concurso 

Este concurso tem como objetivos gerais:  

- celebrar o V Centenário da primeira viagem de circum-navegação comandada por Fernão de 

Magalhães, pioneiro e construtor do mundo global que hoje conhecemos e vivemos; 

- dar a conhecer a diversidade de cursos do ensino profissional e promover a sua procura por 

parte dos jovens que, estando a finalizar o ensino básico, necessitam de escolher um percurso 

de nível secundário de educação para continuarem a sua viagem pela mundo da qualificação. 

 

Tem ainda como objetivos específicos:  

- divulgar os saberes e competências proporcionadas pelos cursos profissionais; 

- promover o conhecimento da diversidade, identidade e sentimento de pertença dos alunos 

aos cursos profissionais;  

- fomentar competências no âmbito da criatividade, da colaboração e do pensamento crítico;  

- valorizar o conhecimento como essencial para a aceitação do Outro e das suas diferenças; 

- dar a conhecer a Viagem de circum-navegação, o contexto em que se realizou, bem como a 

sua importância para os desenvolvimentos ocorridos daí em diante; 

- promover o valor da sustentabilidade nas suas várias dimensões, ambiental, social, 

económica e cultural;  

- consciencializar para a importância do conhecimento e da aprendizagem para o 

empreendimento de projetos inovadores, promotores do sucesso pessoal, social e económico.  

 



 
2. Natureza do concurso 

O concurso consiste num desafio, lançado aos jovens a frequentar o 9.º ano do ensino básico, 

para que, à semelhança de Fernão de Magalhães, empreendam, com o auxílio de um 

professor/formador, uma “viagem”, desta vez à descoberta do ensino profissional, que os leve 

a conhecer as caraterísticas, a diversidade e as mais-valias deste ensino em termos de 

competências e de atitudes. O resultado desta descoberta deverá dar origem a um vídeo com 

uma duração máxima de 4 minutos. Todos os vídeos terão de integrar um slogan que seja 

revelador dessa descoberta e que concilie os seguintes termos: “Ensino profissional”, 

“Viagem” e “Mundo”.  

A título de exemplo, a viagem pelo mundo do ensino profissional pode assentar na recolha de 

testemunhos junto de jovens que se encontrem a frequentar o ensino profissional ou que já 

sejam diplomados desse ensino, ou ainda de docentes do ensino profissional, num périplo por 

diferentes cursos profissionais ou noutra produção criativa.  

 

3. Destinatários 

Este concurso destina-se a todos os jovens matriculados, no ano letivo de 2018/2019, no 9.º 

ano de escolaridade numa escola pública ou privada sediada em Portugal (continente e ilhas). 

Na elaboração dos projetos a submeter a concurso, os alunos deverão ser acompanhados por 

um docente ou profissional de orientação da respetiva escola ou agrupamento de escolas.  

Apenas podem concorrer jovens com idade inferior a 18 anos. 

 

4. Etapas do Concurso 

1 – Candidatura 

Para participarem, os interessados poderão aceder aos materiais de promoção e divulgação do 

concurso apresentados nas escolas integradas no road-trip através do site e Facebook da 

ANQEP. 

Nestes suportes, poderão ainda conhecer os roteiros e os relatos das viagens e da equipa do 

road-trip do Ensino Profissional sobre este ensino e sobre as viagens magalhânicas. 

Consultados estes materiais, os interessados deverão produzir um vídeo e formalizar a sua 

candidatura, por e-mail, para redessociais@anqep.gov.pt (se necessário, recorrendo à 

plataforma wetransfer) até ao dia 29 de março de 2019. A submissão da candidatura terá de 

ser efetuada pelo docente ou profissional de orientação que acompanhou a elaboração do 

mailto:redessociais@anqep.gov.pt


 
vídeo. Caso necessitem de esclarecer alguma dúvida, os interessados poderão solicitar 

esclarecimentos, até ao dia 28 de março de 2019, através do e-mail acima referido. 

A candidatura deverá conter todos os seguintes elementos, sob pena de exclusão:  

- o vídeo (de acordo com as caraterísticas abaixo descritas); 

- o nome e idade do seu autor:  

- a designação da escola frequentada;  

- um título correspondente ao projeto submetido a concurso;  

- o contacto (telefónico e de e-mail) da respetiva escola; 

- a designação do professor ou profissional de orientação que acompanhou a elaboração do 

vídeo; 

- uma declaração do encarregado de educação com a autorização para a participação do jovem 

neste concurso (Anexo I);  

- uma declaração de cedência dos direitos de autor dos trabalhos vencedores nos canais de 

comunicação e plataformas das entidades envolvidas na organização ou desenvolvimento do 

concurso (Anexo II); 

- uma declaração de cedência dos direitos de imagem à ANQEP de todos os eventuais 

protagonistas que possam integrar os vídeos submetidos a concurso (Anexo III) 

- uma declaração do professor ou profissional de orientação que acompanhou a elaboração do 

vídeo comprovativa de que o autor do projeto frequenta efetivamente o 9.º ano de 

escolaridade na respetiva escola; 

 

Caraterísticas obrigatórias do vídeo 

Os vídeos com as descobertas feitas em torno do ensino profissional deverão obedecer às 

seguintes caraterísticas:  

 Duração máxima de 4 minutos; 

 Tamanho máximo até 1GB; 

 Formato WMV ou MP4; 

 Integração de um slogan que conjugue os seguintes termos: “Ensino profissional”, 

“Viagem” e “Mundo”. 

O não cumprimento destas caraterísticas determinará a exclusão das candidaturas. 

 

Condições da candidatura 

Cada concorrente apenas poderá apresentar uma candidatura. 



 
Apenas serão aceites candidaturas individuais.  

 

2 - Avaliação das candidaturas 

A avaliação das candidaturas é efetuada em duas fases: 

1ª Fase: Seleção, por parte de um júri, até ao máximo de 10 vídeos, considerando os critérios 

de avaliação e respetiva pontuação indicados no quadro que se segue. 

 

 

 

O júri procederá à votação e ordenação dos trabalhos apresentados a concurso até ao dia 15 

de abril de 2019, elegendo até 10 vídeos, em função dos critérios acima descritos. 

O júri será composto pelos seguintes elementos:  

- um representante da revista “Mais Educativa”; 

- um representante da Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares; 

- um representante da Direção-Geral da Educação;  

- um representante da ANQEP; 

- um docente/professor da área da comunicação/audiovisual da Escola Artística António 

Arroio. 

 

2ª Fase: Votação por parte da comunidade em geral dos vídeos selecionados pelo júri, através 

do Facebook da ANQEP (www.facebook.com/ANQEP), entre os dias 16 e 30 de abril de 2019.  

Terminado o período de votação, serão apurados como vencedores os 3 vídeos que vierem a 

obter maior número de “Likes”. 

  

5.  Comunicação dos vencedores 

Apurados os vencedores, a ANQEP entrará em contacto, via e-mail ou telefone, com as escolas 

ou agrupamento de escolas dos jovens autores dos três melhores trabalhos.  

 

6.  Atribuição dos prémios 

 
Designação do projeto 

Pontuação 

(0-15) (0-15) (0-25) (0-25) (0-20) 

Adequação 
do slogan aos 
objetivos do 

concurso 

Harmonia 
com o 

enredo do 
vídeo 

Originalidade Criatividade 

Qualidade 
estética 

(imagem e 
som) 



 
1.º Classificado: um intra rail de sete dias, duplo; uma câmara de ação; um smart watch; e um 

pack de três cadernos premium; 

2.º Classificado: um intra rail de três dias, duplo; um smart watch; e um pack de dois cadernos 

premium; 

3.º Classificado: um smart watch e um caderno premium. 

 

A atribuição dos prémios far-se-á até ao dia 30 de maio de 2019. 

 

7.  Divulgação dos projetos vencedores 

Os projetos vencedores serão divulgados durante os meses de maio e de junho de 2019, 

através do site, páginas do Facebook, Vimeo e Youtube da ANQEP, da revista e site Mais 

Educativa e outros suportes afetos aos organismos envolvidos neste concurso. 

  



 
ANEXO I 

AUTORIZAÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO NO CONCURSO “HÁ MAIS MUNDO COM O ENSINO 

PROFISSIONAL: PROFISSÕES DA PRIMEIRA CIRCUM-NAVEGAÇÃO” 

 

 

Eu ______________________________________________________________, na qualidade 

de encarregado/a de educação do menor ___________________________________________ 

______________________________________________________________________, declaro 

que autorizo o/a meu/minha educando/a a participar no concurso “Há mais mundo com o 

Ensino Profissional: profissões da primeira circum-navegação”, promovido pela Agência 

Nacional para a Qualificação e o Ensino Profissional (ANQEP). 

 

 

 

 

___________________,____,_______________ de 2019 

 

 

     _____________________________________ 

                                    (assinatura) 

 

 

  



 
ANEXO II 

DECLARAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO RELATIVA A DIREITOS DE AUTOR 

 

Eu ______________________________________________________________, na qualidade 

de encarregado/a de educação do menor ___________________________________________ 

____________________________________________________________________________, 

titular do BI /Cartão de cidadão n.º ____________, emitido em __/__/____ pelos serviços de 

identificação de ____________ou válido até__/__/____,  declaro pela presente que, nos 

termos e para os efeitos do artigo 41.º do Código dos Direitos de Autor e dos Direitos Conexos, 

autorizo a Agência Nacional para a Qualificação e o Ensino Profissional  (ANQEP) a, de forma 

gratuita, a nível nacional ou internacional, publicar, divulgar, publicitar, expor ou utilizar, de 

todas as formas e por quaisquer meios admissíveis na lei, o vídeo “Há mais mundo com o 

Ensino Profissional: profissões da primeira circum-navegação”, apresentado a concurso pela 

escola frequentada pelo meu educando, para que o mesma possa ser utilizado pela entidade 

no exercício das suas funções, na promoção pública do referido concurso, bem como integrada 

em iniciativas ou atividades associadas à promoção das comemorações do V Centenário da 

circum-navegação comandada pelo navegador português Fernão de Magalhães e à valorização 

do ensino profissionalizante, até à caducidade do respetivo direito de autor.  

 

 

___________________,____,_______________ de 2019 

 

 

     _____________________________________ 

                                    (assinatura) 

  



 
ANEXO III 

DECLARAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO RELATIVA À PARTICIPAÇÃO NAS FILMAGENS 

 

Eu ______________________________________________________________, na qualidade 

de participante nas filmagens do vídeo enviado a concurso “Há mais mundo com o Ensino 

Profissional: profissões da primeira circum-navegação”, titular do BI /Cartão de cidadão n.º 

____________, emitido em __/__/____ pelos serviços de identificação de ____________ou 

válido até__/__/____, declaro pela presente que autorizo a cedência de imagem à Agência 

Nacional para a Qualificação e o Ensino Profissional, no âmbito desta iniciativa, a, de forma 

gratuita, a nível nacional ou internacional, poder publicar, divulgar, publicitar, expor ou utilizar, 

de todas as formas e por quaisquer meios admissíveis na lei, o vídeo em que participo. 

 

 

 

___________________,____,_______________ de 2019 

 

 

     _____________________________________ 

                                    (assinatura) 

 


