
Comunicado de Imprensa 
Escola de Comércio de Lisboa apresenta o seu novo projeto - Contact Centre Pedagógico 

 

A Escola de Comércio de Lisboa (ECL), escola profissional pioneira na formação para o setor do 

Comércio e dos Serviços, apresenta a Empresa de Treino Contact Center Pedagógico, no dia 4 de 

novembro de 2015, às 16h30, na Casa do Comércio, Rua Castilho, nº. 14, em Lisboa, em que também 

será oficializada a abertura do ano lectivo 2015/2016 numa Aula Inaugural.  

O evento e os parceiros 

A abertura do evento está a cargo de Carla Salsinha (Presidente da União das Associações do Comércio 

e Serviços), Manuel Damásio (Presidente do Grupo ENSINUS), José Ricardo Silva (Vogal da Junta de 

Freguesia dos Olivais) e João Vieira Lopes (Presidente da Confederação do Comércio e Serviços de 

Portugal). Seguir-se-á a Primeira Aula ministrada por Rui Santos (Presidente da Associação de 

Profissionais de Customer Service) sobre “O Futuro dos Contact Center em Portugal”. Piedade Redondo 

Pereira (Diretora da ECL) fala dos novos desafios da ECL e apresenta o novo projecto desta instituição: 

a empresa de treino Contact Centre Pedagógico. 

A cerimónia inclui igualmente a entrega de diplomas e prémios de mérito aos alunos do ano letivo 

transacto. Os prémios são atribuídos por inúmeras entidades parceiras, como a Associação do Comércio 

e Serviços dos Concelhos de Loures e Odivelas, Associação Portuguesa de Centros Comerciais, 

Brodheim, Câmara Municipal de Lisboa, Central de Cervejas, Cofina, Confederação do Comércio e 

Serviços de Portugal, Concept Group, Cortefiel, Delta-Cafés, Distribuição Hoje, Fórum do Consumo, 

Gateleven, h3, Natura, Junta de Freguesia dos Olivais, Papelaria Fernandes, Partilha Fundamental, Ten 

to Ten, Tonik, Servilusa, União das Associações do Comércio e Serviços. As empresas Central de 

Cervejas e a Delta-Cafés patrocinam ainda o cocktail do evento. 

De seguida, Gonçalo Xufre (Presidente da Agência Nacional para a Qualificação e Ensino Profissional) 
encerra o evento. 

O significado do local 

Há 26 anos, a ECL abria pela primeira vez as suas portas na Casa do Comércio (Rua Castilho, n.º 14, 

em Lisboa). O local é por isso emblemático para a vida da ECL e por isso o espaço escolhido para a Aula 

Inaugural do ano lectivo que agora se inicia, para a atribuição de prémios de mérito e para anunciar 

novos projectos. 

Sobre a Escola de Comércio de Lisboa 

A Escola de Comércio de Lisboa nasceu a 16 de outubro de 1989, como um estabelecimento de ensino e 

formação profissional de natureza privada e de prestação de serviços conexos à comunidade. 

Com um ensino inovador, que combina uma forte componente prática com uma abordagem teórica sólida 

e interdisciplinar, a ECL proporciona aos seus alunos uma formação integral, facultando o início e 

desenvolvimento de uma carreira profissional cheia de oportunidades. A Escola de Comércio de Lisboa 

pretende contribuir para a qualidade do ensino profissional, posicionando-se a nível nacional e 

internacional como uma instituição de excelência e rigor no setor do Comércio e Serviços. 

A formação decorre em espaços concebidos para o efeito – empresas de treino, que contribuem para 

uma formação em contextos mais práticos e próximos do real: a ECL Alimentar (supermercado de 200 

m2 devidamente equipado); a ECL Papelaria (física e virtual); a ECL Informática (com 95 computadores 

disponíveis para todos os jovens); a ECL Visual Merchandising (constituída por Atelier de Vitrinismo, 

Nichos e Montras de diferentes tipos e formatos); a ECL Restaurante (espaço com capacidade para 30 

lugares sentados e devidamente equipado); e, agora, a ECL Contact Center (espaço com 12 postos de 

trabalho e 12 postos de observação). 

Ao longo do seu curso, os alunos realizam estágios em cada ano, em empresas do sector, existindo 

também a oportunidade de desenvolver o estágio noutro país da Europa, como Espanha, França e Reino 

Unido (duas semanas no 1º ano, seis semanas no 2º ano e seis meses para diplomados). Esta 



experiência permite-lhes ingressar no mercado de trabalho com um currículo alargado e internacional e 

com uma visão do mercado de trabalho e da realidade empresarial mais ampla. 

A partilha, a negociação, a interação e a antecipação de tendências na área da pedagogia e do setor do 

Comércio e Serviços são instrumentos e elementos que inspiram o dia-a-dia da Escola. Sem a forte e 

sólida rede de contactos e partilha do saber, do saber-fazer e do saber-agir, que desde o início é 

cultivada e que faz parte da rotina saudável e dinâmica da Escola, este projeto não seria possível. 

Preparar os jovens de hoje para o mundo do trabalho de amanhã, cada vez mais competitivo, é a 

prioridade da Escola de Comércio de Lisboa. Todos os dias a ECL tem conhecimento de casos de 

sucesso dos seus ex-alunos. Esta situação deve-se à aposta que a Escola faz em parcerias com 

empresas de sucesso no cenário português e internacional, paradigma de líderes de mercado que, 

reconhecendo a importância de ter nos seus quadros um know how qualificado, possibilitam aos alunos 

da ECL uma experiência em contexto real das práticas do mercado de trabalho. 

Prémios anuais são também atribuídos aos melhores alunos pelas empresas parceiras da ECL, 

promovendo a melhor inserção profissional, os melhores projetos que servem de suporte à Prova de 

Aptidão Profissional (que se realiza no final do curso) e os melhores alunos de cada curso. 

Oferta formativa 

Cursos Profissionais (dupla certificação escolar de nível secundário e profissional de nível 4 da UE): 

Comércio, Vendas, Vitrinismo, Organização de Eventos, Restaurante-Bar e Receção. 

Curso Vocacional do Ensino Básico (3º ciclo) com as atividades vocacionais de informática, comércio e 

decoração de loja. 

Curso Vocacional do Ensino Secundário (dupla certificação escolar de nível secundário e profissional 

de nível 4 da UE): Logística (parceria com a Delta-Cafés, Leroy Merlin, Sonae e Urbanos), Distribuição 

(parceria com o Continente), Comunicação e Serviço Digital (parceria com a PT Pro). 

 

Para informações adicionais contactar 

Piedade Redondo Pereira, Diretora 
Escola de Comércio de Lisboa 
Rua Vice-Almirante Augusto de Castro Guedes, 51, Lisboa 
Email: geral@escolacomerciolisboa.pt 
URL: www.escolacomerciolisboa.pt 
http://www.facebook.com/escolacomerciolisboa 

http://www.escolacomerciolisboa.pt/

