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Carina João Oliveira é a nova Diretora Executiva da INSIG-
NARE – Associação de Ensino e Formação, entidade propri-
etária da Escola Profissional de Ourém, Escola de Hotelaria 
de Fátima, do LIFE – Departamento de Formação e Emprego 
e da INSIGNEPLUSHOTEL, através da qual gere a Pousada 
do Conde de Ourém. No seu primeiro dia de trabalho foi 
recebida pela Direção da INSIGNARE, da qual fazem parte 
o Presidente do Município de Ourém, Luís Albuquerque, 
o Presidente da ACISO – Associação Empresarial Ourém-
Fátima, Domingos Neves e o Diretor Pedagógico do Centro 
de Estudos de Fátima, Pe. Rodrigo Carvalho. Presentes es-
tiveram também o Vice-presidente do Município de Ourém, 
Natálio Reis, e vários colaboradores da INSIGNARE.
Carina Oliveira sucede assim a Francisco Vieira, que nos 
deixou no passado dia 2 de Outubro, vítima de doença pro-
longada.
A nova Diretora Executiva da INSIGNARE é natural de Fáti-
ma, é licenciada em Engenharia Civil pela Universidade de 
Coimbra e Pós-graduada em Gestão e Liderança pelo AESE 
- Business School. Foi durante 6 anos Deputada na Assem-
bleia da República, nas XI e XII legislaturas, é Presidente da 
Assembleia de Freguesia de Fátima, trabalhou, entre outras 
entidades, na IP – Infraestruturas de Portugal e na EP – Es-
tradas de Portugal, SA e ministrou várias formações na sua 
área profissional. É também reconhecida pela causa social, 
fazendo atualmente parte de inúmeros movimentos e asso-
ciações como o CRIF – Centro de Recuperação Infantil de 

Fátima, a ADFERSIT – Associação Portuguesa para o desen-
volvimento de Sistemas Integrados de Transportes e o ILAC 
- Instituto Luso-Árabe para a Cooperação.

Editorial
– Olhar o futuro… 

Carina Oliveira
Diretora Executiva da Insignare

carina oliveira é a nova
diretora executiva
da insignare

No primeiro dia ao serviço desta casa e no primeiro 
momento em que me sento no gabinete, a primeira tarefa 

que me foi pedida foi que escrevesse o Editorial para 
o jornal. E em boa hora foi ditada, porque gostaria de 

evidenciar a importância e relevância que atribuo à 
comunicação e ao relacionamento que tradicionalmente 

o grupo Insignare mantém com toda a comunidade.
Iniciamos agora o ano de 2018, cheio de desafios um 

pouco por todo o lado, num mundo em profundas 
transformações e com mudanças galopantes em todas 

as áreas, em especial as áreas marcadas por fortes 
revoluções tecnológicas de que todos já ouvimos falar. À 
pergunta que usualmente é feita: “Mas isto alguma vez 

vai acontecer?”, aquilo que respondo é que “é só uma 
questão de saber quando.”

É neste contexto que a oferta do grupo Insignare se torna 
particularmente relevante, na preparação da vida destes 

jovens e adultos, num mundo muito competitivo e onde 
as capacidades do saber-fazer ganham vantagem. A 

inovação, a criatividade, o espírito empreendedor e a 
especialização profissional serão, sem dúvida alguma, as 

novas faces do trabalhador deste futuro que está já aí. 
Estas são as primeiras palavras que escrevo enquanto 
Directora Executiva da Insignare, na certeza de que é 
para esse futuro que vamos trabalhar, num mundo a 

mudar a uma velocidade espantosa e onde os valores e o 
posicionamento estratégico desta equipa e deste grupo, 

serão também uma mais-valia. 
O concelho de Ourém pode contar com a Insignare 

para continuar a estruturar uma oferta profissional e 
educativa de qualidade.

ANESPO E POCH REALIZAM 
SESSÃO DE INFORMAÇÃO NA
Escola de
Hotelaria de 
Fátima
A Escola de Hotelaria de Fátima recebeu, na pas-
sada sexta-feira, uma Sessão de Informação pro-
movida pela ANESPO - Associação Nacional de 
Escolas Profissionais em parceria com o POCH 
– Programa Operacional Capital Humano, so-
bre as Candidaturas em curso relativas aos Cur-
sos Profissionais, onde também se abordaram 
questões relativas às Candidaturas dos CEF e às 
questões da Contratação Pública. Este evento con-
tou com a presença de mais de 100 pessoas, entre 
técnicos e direção de Escolas.
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Família INSIGNARE celebra o Natal

O almoço de Natal da Família INSIGNARE real-
izou-se no dia 20 de dezembro e reuniu cerca de 120 
pessoas num ambiente alegre e festivo, na Quinta 
dos Moinhos, Olival - Ourém.
Pelas 13H00, começaram a chegar à Quinta os co-
laboradores das várias áreas da INSIGNARE: Escola 
Profissional de Ourém, Escola de Hotelaria de Fáti-
ma, o departamento LIFE (no qual se integram o 
GIP e o Centro Qualifica), a InsignePlusHotel (que 
gere a Pousada do Conde Ourém) e a própria Insig-
nare que reúne um conjunto de colaboradores que 
presta apoio a todas as áreas funcionais em cima 
mencionadas. Estiveram ainda neste almoço de Na-
tal os membros dos Corpos Sociais da INSIGNARE.
Depois de um breve convívio inicial, deu-se início 

a um animado almoço onde não faltaram as conver-
sas, os brindes, as gargalhadas e a boa disposição. 
Para finalizar a refeição havia um magnífico bufete 
de sobremesas para o qual contribuíram todos os 
colaboradores, cumprindo uma tradição que já con-
ta com alguns anos - partilha de sobremesas e que se 
tem revelado um sucesso em variedade e qualidade.
Durante o almoço, e dando continuidade à tradição 
implementada pelo nosso saudoso Diretor Francis-
co Vieira, fomos surpreendidos com um Desafio de 
Natal, que consistia num jogo de perguntas e res-
postas cujas equipas eram formadas por cada mesa, 
devidamente identificadas antes do almoço com no-
mes alusivos à quadra que festejamos: Reis Magos, 
Presépio, Árvore de Natal, Presentes, entre outras.

Após o almoço, Pedro Major, Diretor Financeiro 
da INSIGNARE, saudou os presentes e invocou a 
memória de Francisco Vieira, que tanto gostava 
destes convívios e todos responderam com uma 
ovação de pé em sua memória. Por fim o presi-
dente da Direção da INSIGNARE, e Presidente do 
Município de Ourém, Luís Albuquerque, saudou os 
presentes e também ajudou na distribuição das lem-
branças de Natal, constituída por produtos da terra 
(licor, mel, doces e chá, além do tradicional Bolo 
Rei), a todos os colaboradores.
A tarde continuou animada por Karaoke, alegria e 
boa disposição, aproveitando-se o momento para 
uma saudável confraternização.
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Família INSIGNARE celebra o Natal
Alunos da EHF confecionam 
e servem o jantar de gala do 
“Christmas IN Europe”
No âmbito da organização do evento “Natal na Europa 2017”, no passado dia 6 de Dezembro, a Escola de Hotelaria de Fátima 
realizou o Jantar de Gala de encerramento do evento que contou com 160 participantes. O jantar, confecionado e servido 
pelos alunos da escola das várias áreas de formação, contou com a presença dos representantes da Câmara Municipal, da 
Assembleia Municipal de Ourém, da Associação Empresarial Ourém-Fátima e do Centro de Estudos de Fátima, enquanto 
entidades proprietárias da Insignare e membros dos seus Órgãos Sociais, bem como de outros representantes de entidades 
locais, que com o seu empenho contribuíram para o sucesso do evento, tais como: Guarda Nacional Republicana e Junta de 
Freguesia de Fátima. 
O jantar contou ainda com a presença de alguns dos hoteleiros de Fátima que acolheram os participantes oriundos de diversos 
países participantes, bem como os artistas/artesãos que participaram na exposição organizada durante o evento. 
Para além de ser um momento de convívio animado entre os diversos intervenientes, foi também o momento de realização 
do ritual de passagem de bandeira da AEHT (European Association of Hotel and Tourism Schools) para a escola que irá or-
ganizar este mesmo evento no próximo ano em Riga na Letónia.

Ainda o Natal na Europa - Fátima 2017
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Renato Guiomar | Diretor Pedagógico da EHF

Recentemente surgiu na comunicação social a notícia da 
crescente falta de mão-de-obra na restauração e hotelaria 

em Portugal. A Escola de Hotelaria de Fátima, enquanto 
entidade especializada nestas áreas de formação sente uma 

responsabilidade acrescida para poder dar resposta e ajudar 
a colmatar esta dificuldade que o setor regista.

Num mercado que regista um grande crescimento, quer 
ao nível do número de visitantes, quer ao nível da oferta 
de serviços diferenciados, é necessário acompanhar este 

crescimento ao nível da qualidade da formação dos futuros 
profissionais. 

É importante perceber que o simples ato de ensinar 
e aprender não podem ser entendidos somente como 

atividades escolares. São ações que ocorrem durante a 
vida inteira, em todos os lugares, em todas as idades e que 

resultam de aprendizagens contínuas. Neste sentido, a Escola 
de Hotelaria de Fátima procura adotar práticas educativas 
baseadas no esforço e diferenciação, potenciando nos seus 

alunos uma fácil adequação a um mercado de trabalho 
exigente e em constante mutação, dotando-os da capacidade 

de adaptação às exigências e expetativas que os clientes/
turistas têm sobre um determinado produto ou serviço, 

gerindo as suas motivações e necessidades. 
A qualidade que caracteriza a indústria do turismo e 

hotelaria em Portugal é também um fator importante na 
redefinição das metodologias e conhecimentos que a Escola 
de Hotelaria de Fátima procura transmitir aos seus alunos. 
Hoje em dia já não basta satisfazer! É preciso surpreender.

não basta satisfazer!

É preciso surpreender.

Distinguidas as Turmas do 
Período e Turma do Ano nas 
Escolas INSIGNARE
Foram entregues, na passada semana, os Certificados de Turma do ano letivo 2016/2017 e Turma do 1º Período do ano 
letivo 2017/2018 na Escola Profissional de Ourém e Escola de Hotelaria de Fátima.
Nas Escolas INSIGNARE, como forma de promoção do esforço coletivo, procede-se todos os anos letivos à verificação 
de alguns parâmetros no sentido de apurar as turmas com o melhor desempenho. Os fatores em análise assentam, entre 
outros parâmetros, nas ponderações dadas ao número de módulos em atraso, faltas e média das classificações de todos 
os alunos das turmas. Esta avaliação, que é feita também no final de cada período letivo, surge da necessidade de ir de 
encontro à melhoria dos resultados de aprendizagem dos nossos alunos nas várias disciplinas, prevenindo assim o 
insucesso escolar, potenciando o aumento do número de alunos com classificações mais altas, o que contribui para a 
qualidade do sucesso escolar. 
Assim, na Escola Profissional de Ourém, a turma que conquistou os melhores resultados para este reconhecimento no 
final do Ano Letivo 2016/2017 foi o segundo ano do Curso Profissional de Técnico de Técnico de Design, variante de 
Design Industrial (DDI.16.19). Já a turma que conquistou o primeiro lugar no 1º período do ano letivo 2017/2018 foi o 
primeiro ano do Curso Profissional de Técnico de Gestão (GES.17.20).
Na Escola de Hotelaria de Fátima, a turma que conquistou o prémio de Turma do Ano 2016/2017 foi o terceiro ano do 
Curso Profissional de Técnico de Turismo (TUR.15.18) e a turma distinguida como Turma do 1º Período do ano letivo 
2017/2018 foi o primeiro ano do Curso Profissional de Técnico de Restauração, variante Cozinha/Pastelaria (RCP.17.20).
A INSIGNARE procura desta forma promover um ambiente mais agradável em sala de aula, que favoreça a motivação 
e o interesse pela aprendizagem. É também objetivo desta iniciativa o desenvolvimento do espírito de cooperação e de 
entreajuda, de forma a incutir uma cultura de excelência, partilhada e comprometida.
Continuem com os bons resultados pois é o vosso futuro que estão a construir. Muitos parabéns!

TURMA DO ANO 2016/2017
EHF

3º ano do Curso Profissional de 
Técnico de Turismo

(TUR.15.18)

TURMA DO 1º PERÍODO
EPO

1º ano do Curso Profissional de 
Técnico de Gestão

(GES.17.20)

TURMA DO 1º PERÍODO
EHF

1º ano do Curso Profissional de 
Técnico de Restauração, variante 

Cozinha/Pastelaria
(RCP.17.20)

TURMA DO ANO 2016/2017
EPO

2º ano do Curso Profissional de 
Técnico de Técnico de Design, 
variante de Design Industrial 

(DDI.16.19)
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O tema não é novo, aliás já é muito batido. Nas escolas 
todos os dias (ou quase todos) os jovens são incentivados a 
participar em concursos de ideias de negócio ou projeto para 
fomentar este espírito. O empreendedorismo é necessário? 
Claro que sim, sem ele o mundo não pula nem avança. A 
escola é uma incubadora de jovens que têm todo o futuro 
pela frente e deve acima de tudo ser ela também uma 
empreendedora.
Inventar algo novo é difícil, mas fazer diferente é sempre 
possível. Empreender na escola não é só incentivar os alunos 
à participação em concursos, estes são de facto muito 
importantes e são um apoio aos professores que suportam 
estas atividades, mas saberá ela (escola) empreender? 
Aceitar a mudança é fundamental, reconhecer que podemos 
fazer mais e melhor nem sempre é fácil de admitir. Ouve-
se falar de casos de sucesso, assiste-se a tentativas de 
implementação de trabalhos diferentes, novas teorias e 
estratégias vão aparecendo, mas muitas vezes, na altura de 
assumir algo diferente, entre a situação cómoda de fazer 
mais do mesmo e a situação incerta de assumir o risco, 
apontamos os “mas” aos casos de sucesso.
O jovem empreendedor é um indivíduo impetuoso e 
disposto a assumir riscos e a inovar. Os mais velhos, já 
estabelecidos há muito, não têm só mais cabelos brancos, 
têm comportamentos mais seguros e ponderados. Cabe assim 
ao jovem o papel de avançar e ao mais velho (na escola o 
professor) a responsabilidade de não retroceder.

Ana Regina Pinho | Docente da EPO

Empreendedorismo. Mais do 

mesmo ou talvez não!

O Centro Qualifica da Insignare, sediado na Escola Profissional de Ourém, realizou no passado dia 21 de dezembro, o 
terceiro Júri de Certificação.
Desde que (re)iniciou funções, em maio de 2017, o Centro Qualifica já inscreveu cerca de 400 adultos, dos mais diversos 
pontos do concelho e da região, interessados nas múltiplas ofertas formativas direcionadas para a área da Educação e 
Formação de Adultos.
Em Ourém, Fátima e Olival encontram-se a desenvolver processos de Reconhecimento, Validação e Certificação de 
Competências, pois pretendem estar próximos dos potenciais interessados. 
A equipa do Centro Qualifica parabeniza todos os adultos certificados, esperando que prossigam o seu percurso 
apostando na formação! 
Aproveite a oferta existente e, porque o Novo Ano apela a novos desafios, Junte se a NÓS!

Centro qualifica da
insignare certifica adultos

Assumindo a vertente internacional de referência que tem vindo a caracterizar as unidades orgânicas da INSIGNARE, 
decorreram recentemente três reuniões que visaram preparar três novos projetos internacionais em que a EPO, a EHF e 
o LIFE irão participar nos próximos dois anos, apoiados pelo programa Erasmus +.
No que concerne à EPO, a parceria internacional “Developing Tolerance and Mutual Understanding in Europe”, que 
agrupa escolas da Roménia, Hungria, Itália, Portugal e Turquia, teve a sua primeira reunião de parceiros em Ticleni, 
Roménia, de 26 a 29 de novembro, apenas com docentes, visando planear o seu primeiro ano. Como o nome indica, pre-
tende trabalhar a melhoria da tolerância e da compreensão mútua na Europa, nestes tempos conturbados que vivemos. 
Estão previstas viagens à Hungria, Itália e Roménia, englobando cerca de 20 alunos, devidamente acompanhados por 
docentes, para atividades pedagógicas e culturais, para além de uma semana em Ourém.
Já a EHF iniciou o projeto “Youngsters Nowadays. Where From, Where To”, com congéneres da Roménia, Grécia, Itália, 
Portugal e Turquia. Para o preparar, os coordenadores de cada escola parceira encontraram-se em Asopia, Grécia, de 13 
a 16 de dezembro. Os objetivos da parceria são melhorar os estilos de vida dos jovens, tornando-os mais saudáveis, bem 
como incrementar as suas competências sociais, nomeada-
mente aquelas que tenham um maior impacto nas suas fu-
turas profissões. Serão trabalhados em reuniões conjuntas 
em Portugal, Itália e Roménia, com a presença de cerca de 
20 alunos, acrescendo os docentes que os acompanharão. 
O LIFE, enquanto Departamento que inclui o Gabinete de 
Cooperação Internacional, também iniciou um projeto bi-
anual – “Work Based Learning Summer School”, que en-
globa organizações que atuam no ensino e formação profis-
sional da Itália, Alemanha, Eslovénia, Espanha, França e 
uma associação internacional baseada em Bruxelas, Bél-
gica. Pretende-se melhorar as metodologias de envio e re-
ceção de alunos que embarcam em estágios internacionais, 
no âmbito dos seus cursos. A primeira reunião decorreu 
em Colónia, Alemanha, a 4 e 5 de dezembro.

EPO, EHF e LIFE preparam a
participação em novos
projetos internacionais
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Este mes a estrela sou eu...

O Fernando, “À SUA MANEIRA” tranquila, 
empenhada e humilde continua a trabalhar 
de forma a alcançar bons resultados e sempre 
com um comportamento de excelência. 
A atitude empreendedora e dinâmica em 
várias atividades também é de realçar.

Naquilo que muitas vezes parece um 
“MUNDO AO CONTRÁRIO”, a música “O 
QUE FOI NÃO VOLTA A SER” não se aplica 
neste caso, uma vez que educação, ambição 
e dedicação serão sempre reconhecidas na 
nossa Escola, daí venceres novamente e com 
todo o mérito o prémio “Aluno do Mês” da 
nossa Escola!!!

PARABÉNS FERNANDO!

Fernando Torcato
Aluno do mês de novembro da EPO

Beatriz Francisco
Aluna do mês de novembro da EHF

Leandro Costa
Aluno do mês de dezembro da EPO

Daniela Cardina
Aluna do mês de dezembro da EHF

O Leandro entrou na Escola Profissional de 
Ourém como um rapaz TÍMIDO, DISCRETO, 
evidenciando uma postura de muito respeito 
para com os outros, fruto de uma educação 
regrada e atenta. Aos poucos, o Leandro foi 
mostrando a PERSEVERANÇA de um jovem 
com sonhos e com FORÇA para os alcançar, 
nunca deixando nada para o amanhã. No 
processo de ensino/aprendizagem, o Leandro é 
um aluno dedicado, trabalhador e empenhado. 
Destaca-se pela responsabilidade e altruísmo, 
mostrando sempre disponibilidade para os 
colegas e para a escola. 

És merecedor e estás de parabéns por 
receberes o prémio de Aluno do Mês!

A Beatriz é a Aluna do Mês como forma de 
RECONHECER E PREMIAR O SUCESSO 
ESCOLAR que esta tem obtido. Assiduidade, 
pontualidade, educação, espírito solidário, 
determinação e capacidade de trabalho 
são alguns dos atributos que caracterizam 
a sua postura responsável, destacando-se a 
dedicação com que tem realizado as diferentes 
tarefas propostas pelos docentes em geral. 
A vontade de evoluir e de aprofundar 
os conhecimentos que tem adquirido, 
confirmam a existência de metas pessoais 
e profissionais já bem definidas. Parabéns 
BEATRIZ pela superação das dificuldades e 
pela persistência rumo ao êxito.

Ao longo do seu percurso a Daniela, embora 
assumindo sempre uma postura muito discreta, 
demonstrou ter os seus OBJETIVOS BEM 
DEFINIDOS. Dentro da sala de aula diferencia-
se pela sua ATITUDE TRABALHADORA, 
ATENTA, esforçando-se para aproveitar todas as 
oportunidades para aprender sempre mais, sendo 
exigente com os seus resultados académicos.

De uma forma muito SERENA E HUMILDE 
VAI TRILHANDO O SEU CAMINHO NA 
NOSSA ESCOLA, não deixando ninguém 
indiferente ao seu sentido de responsabilidade, 
tendo participado na atividade “Christmas in 
Europe” com empenho e dedicação. 

PARABÉNS DANIELA!


