Ministério Educação e Ciência
Ministério da Economia e Emprego
Ministério da solidariedade Social

Proposta 1

LÓGICAS DA AÇÃO ( 2 EIXOS)
• Promoção do trabalho em rede
no território na dimensão
organizacional.

Organizada numa
lógica de base
territorial ( escala
de 70.000/
100.000 habita

Unidade
Territorial
REGIONAL / NUT
III
Territorio micro

UNIDADE
REGIONAL

Estudo, Prospeção,
Planeamento
Regulação,
Supervisão, Avaliação

ANQEP I.P.

• Desenvolvimento de estruturas
territoriais organizadas numa
lógica “vertical”

NAEA [ Núcleo Acompanhamento de Educação de
Adultos] por NUT III

(1)

ULEA [ Unidade

Local Educação de Adultos] (2)

Entidades Públicas (Escolas
agregadas ou
Polo/Escola) para EA
Entidades Privadas e outras

Escolas cooperantes
( professores)
Bolsa de professores.
(horários parciais ou
“zero” das escolas do
território de
intervenção

•Dinamização de redes de formação e partilha
•Oferta flexível de formação estratégica p/ Território
•Cursos de Alfabetização
•Cursos de educação e Formação de adultos
•Formação modular
•Atividades socioeducativas formais e n/ formais
•Rvcc

(2)

(1) NAEA. Equipa com estrutura de RH simples, composta por 2 elementos por NUTIII, com experiência
relevante no campo de Educação de Adultos que, organizada entre si, constitui a Equipa Regional de EA
[ os mesmos RH da NAEA] , diretamente reportada à ANQEP IP, articulando com CCDR , DRE, CIM

Composição técnica da equipa:
• 1 Diretor/Coordenador
• 1 Tecnico Administrativo
• 1 Tec de Apoio Pedagógico ( Docente)

[Obs: documento em estruturação]

Proposta 2_ Experiência piloto

Estudo, Prospeção,
Planeamento
Regulação,
Supervisão,
Avaliação

Unidade Territorial
REGIONAL / NUT III

LÓGICAS DA AÇÃO ( 2 EIXOS)
• Promoção do trabalho em rede no
território na dimensão
organizacional.
• Desenvolvimento de estruturas
territoriais organizadas numa lógica
“vertical”

UNIDADE
REGIONAL

Ministério Educação e Ciência
Ministério da Economia e Emprego
Ministério da solidariedade Social

ANQEP I.P.

NAEA [ Núcleo Acompanhamento de Educação de
Adultos] por NUT III

(1)

Formação

Organizada numa lógica de base
territorial ( ecala de 70.000/
100.000 habitantes

Territorio micro

Rede social
RSI

Instituições…

[UEA/ LP] Unidade
Educação / Lugar
das Pessoas de
Adultos

(Escola Polo /Agregada p/ EA)

F.Profissional /
RVC

Entidades formadoras c/ e s/
fins lucrativos

Gestão de carreiras
Serviços apoio jurídico
Serviços de consultadoria e
mobilidade e projetos específicos

Escola
Autarquias

F. Escolar /RVC

Apoio emprego e Criação de
empresa

GIP
IEFP

•Dinamização de redes de formação e
partilha
•Oferta flexível de formação estratégica p/
Território
•Cursos de Alfabetização
•Cursos de educação e Formação de adultos
•Formação modular
•Atividades socioeducativas formais e n/
formais
•Rvcc

(2)

. Mercado
trabalho
. Projeto
pessoal

Escolas cooperantes
(professores)
Bolsa de professores.
(horários parciais ou
“zero” das escolas do
território de intervenção

… ….. …..

………

(2)

(1) NAEA. Equipa com estrutura de RH simples, composta por 2 elementos

por NUTIII, com experiência

relevante no campo de Educação de Adultos.
Esta equipa, organizada entre si, constitui a Equipa Regional de EA [ os mesmos RH da NAEA] e reporta
diretamente à ANQEP IP, articulando com CCDR , DRE, CIM

Composição técnica da equipa:
• 1 Diretor/Coordenador
• 1 Tecnico Administrativo
• 1 Tec de Apoio Pedagógico ( Docente)

[Obs: documento em estruturação]

