
 

Designação do projeto: Ensino Profissional 

Código do projeto: M1420-09-5571-FSE-000051 

Objetivo principal: Formação Profissional no domínio das artes do 

espetáculo - música, dança e teatro, conferindo dupla certificação. 

Entidade Beneficiária: Conservatório - Escola Profissional das Artes da 

Madeira, Eng.º Luiz Peter Clode 

Data de aprovação: 07-01-2020 

Data de início: 09-09-2019 

Data de Conclusão: 29-07-2022 

Custo total elegível: 743 286,89€ 

Apoio Financeiro da União Europeia: 630 825,20€ 

Apoio Financeira Público Regional:  112 461,69€ 

Descrição do Projeto: O Conservatório – Escola Profissional das Artes Eng.º 

Luiz Peter Clode, por ser a única instituição responsável pelo ensino 

artístico profissional na Região Autónoma da Madeira, e atendendo à 

procura e oferta no mercado na área de artes/espetáculo, e em termos de 

educação artística na Região Autónoma da Madeira, optou pela oferta 

formativa direcionada para a área das artes de palco: música, teatro e 

dança. Este projeto integra o ciclo formativo, de setembro de 2019 a julho 

de 2022, que abrange o 1º ano (2019-2020), 2ºano (2020-2021) e 3º ano 

(2021-2022), de cinco cursos profissionais, com certificação profissional de 

nível IV de qualificação do QNQ, nomeadamente: o de Instrumentista – 

Sopros e Percussão, Instrumentista –Cordas e Teclas, Instrumentista de 

Jazz, Artes do Espetáculo-Interpretação e Intérprete de Dança 

Contemporânea.  



O Conservatório tem previsto, no seu Regulamento Interno, um anexo 

sobre os Cursos Profissionais. Os regulamentos de acesso aos cursos 

profissionais são publicitados através de edital. No âmbito de cada curso, e 

de acordo com o perfil e número de formandos, são apresentados vários 

trabalhos/ exercícios práticos, em forma de espetáculo/ concerto/ recitais, 

através dos quais os formandos beneficiam de importantes experiências de 

formação prática, não só na escola, mas, também, em vários pontos da Ilha, 

abertos ao público em geral. 

As ações de formação tiveram início após o recrutamento e seleção dos 

formandos, formadores e entidades externas. Durante o funcionamento 

das ações, é efetuada a monitorização e avaliação da operação, que inclui a 

realização de reuniões de avaliação contínua e de acompanhamento, tanto 

em sala, como em Formação Prática em Contexto de Trabalho. O projeto é 

acompanhado pelo Diretor Pedagógico, pelos Diretores de curso e 

Diretores de turma os quais reúnem, periodicamente, para analisar 

progressos, dificuldades e redefinir novas estratégias de atuação, no 

sentido de serem atingidos os objetivos.  

Esta operação tem como indicador de realização o “N.º de jovens apoiados 

nos cursos de dupla certificação de nível ISCED 3” e como indicador de 

resultados a “% de diplomados nos cursos de dupla certificação de nível 

ISCED 3” (>=65%). 


