
Sites importantes para consultares… 

 

Deixamos aqui alguns sites importantes para ti que estás a investir numa decisão 

vocacional informada. Mesmo que já conheças algum não deixes de olhar novamente. 

Nesta questão do ensino e mercado de trabalho, as coisas mudam a uma grande 

velocidade: 

 

1. DESIGN THE FUTURE - https://www.designthefuture.pt/ (Se quiseres ter acesso a 

profissões muito diversificadas. Conhecer o percurso de muitas pessoas “famosas”, 

qual o curso que escolheram, o que fazem no concreto do seu dia-a-dia…) Se 

quiseres, vai ao meu canal de Youtube e segue as indicações para poderes explorar o 

melhor possível este site - https://youtu.be/-RJAYzbHp28  

 

2. DGES. - https://www.dges.gov.pt/pt. (Se procuras conhecer melhor os cursos do 

ensino superior, as notas de candidatura, os pré-requisitos, os locais…). Podes aqui 

ter acesso aos cursos CET e CTeSP - os que existem e onde existem.  

 
 

3. PORTAL OFERTA FORMATIVA - https://www.ofertaformativa.gov.pt/. (Se quiseres 

conhecer as escolas e os cursos que existem ao nível do ensino secundário, nas 

escolas públicas e privadas)  

 



4. ANQEP - http://www.anqep.gov.pt/default.aspx (Se quiseres conhecer todas as ofertas 

alternativas para concluir o 12º ano e obter uma qualificação profissional)  

 
 

5. EMPRESAS COM GRANDE EXPERIÊNCIA E PARCERIA COM UNIVERSIDADES 

ESTRANGEIRAS E NÃO SÓ - OK Estudante - https://www.okestudante.pt/ - 

Information Planet - http://www.informationplanet.pt/ - Multiway. - 

http://www.multiway.org/ - Education First - https://www.ef.com/wwpt/ - Centro de 

Estudos do Espanhol - https://www.centroespanhol.com/ - António Valadas - Swiss 

Education Group - a.valadas@swisseducation.com.pt  

 

 

6. Organização de apoio ao GAP YEAR - https://gapyear.pt/  

 
 

7. EMPRESAS DE APOIO À EXPLORAÇÃO - Inspiring Future - 

https://www.inspiringfuture.pt/. (Se estás no ensino secundário tens aqui muita informação 

útil, como por exemplo: Voluntariado, Career Camps…); Forum estudante - 

https://www.forum.pt/. (Academias de verão nas nossas universidades…) - Uniarea - 

https://uniarea.com/ (Site com muita informação sobre o ensino superior e secundário) 

 

 

E vamos ficar por aqui. Lembra-te, tu és único/a por alguma razão! E toda a situação tem 

solução e tu vais encontrar a tua! 

 

Não deixeis, ainda de visitar o Serviço de Psicologia e Orientação da tua escola sempre 

que precisares! 


