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I. INTRODUÇÃO 
 
Este documento base, elaborado no âmbito da implementação do sistema de certificação da qualidade 
alinhado com o Quadro EQAVET, pretende ser, antes de mais, um documento interno que promova a 
melhoria contínua dos processos e dos resultados do ensino profissional ministrado no Agrupamento de 
Escolas de Pombal. Contém as orientações gerais das mudanças em curso neste estabelecimento de ensino 
e, ao mesmo tempo, firma o compromisso do agrupamento com a qualidade da oferta do ensino 
profissional que oferece. 
 
A sua estrutura é composta por duas partes essenciais:  
 

 Parte 1, onde se pretende contextualizar o sistema de garantia de qualidade alinhado com o Quadro 
EQAVET (capítulos I a V). 

 

 Parte 2, que se refere ao mapeamento da situação atual do Agrupamento de Escolas de Pombal no que 
respeita aos indicadores considerados que, de acordo com a ANQEP, devem ser trabalhados neste 
primeiro ciclo de implementação do referido sistema de qualidade, bem como à definição de metas a 
atingir num determinado horizonte temporal (capítulos VI a VIII). 

 
Espera-se, com este documento, colocar à disposição de todos os intervenientes no processo de ensino e 
formação do Agrupamento de Escolas de Pombal um guia de orientação para a ação e uma ferramenta 
fundamental para a melhoria contínua dos resultados obtidos. 

 

II. O SISTEMA DE GARANTIA DE QUALIDADE: CONSIDERAÇÕES GERAIS 
 

1. Enquadramento  
 
O Quadro de Referência Europeu de Garantia da Qualidade para a Educação e Formação Profissionais 
(Quadro EQAVET), consagrado pela Recomendação de 18 de junho de 2009 do Parlamento Europeu e do 
Conselho de Ministros da União Europeia, foi concebido para melhorar o Ensino e Formação Profissional 
(EFP) no espaço europeu, colocando à disposição das autoridades e dos operadores ferramentas comuns 
para a gestão da qualidade, promovendo a confiança mútua, a mobilidade de trabalhadores e de 
formandos e a aprendizagem ao longo da vida. 
 
O EQAVET é um instrumento a adotar de forma voluntária, que permite documentar, desenvolver, 
monitorizar, avaliar e melhorar a eficiência da oferta de EFP e a qualidade das práticas de gestão, 
implicando processos de monitorização regulares, envolvendo mecanismos de avaliação (interna e 
externa), e relatórios de progresso, estabelecendo critérios de qualidade e descritores indicativos que 
sustentam a monitorização e a produção de relatórios por parte dos sistemas e dos operadores de EFP, e 
evidenciando a importância dos indicadores de qualidade que suportam a avaliação, monitorização e 
garantia da qualidade dos sistemas e dos operadores de EFP. 
 
O Quadro EQAVET integra quatro componentes fundamentais:  
 

i) Planear (definir metas e objetivos apropriados e mensuráveis);  
ii) Implementar (estabelecer procedimentos que assegurem o cumprimento das metas e objetivos 

definidos); 
iii) Apreciar e avaliar (desenvolver mecanismos de recolha e tratamento de dados que sustentem uma 

avaliação fundamentada dos resultados esperados);  
iv) Ajustar (desenvolver procedimentos para atingir os resultados ainda não alcançados e/ou 

estabelecer novos objetivos em função das evidências geradas, por forma a garantir a introdução 
das melhorias necessárias). 
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Dado que os indicadores são um pilar fundamental na definição e implementação de um processo de 
garantia da qualidade alinhado com o EQAVET, a ANQEP selecionou os seguintes indicadores: 
 
Indicador 1 (I1) : Taxa de conclusão em cursos de EFP 
Indicador 2 (I2): Taxa de colocação após conclusão de cursos de EFP: 
Indicador 3 (I3): Utilização das competências adquiridas no local de trabalho. 
 

No sentido de confirmar o compromisso que o AEP teve desde sempre em relação à qualidade do ensino 
que ministra, entende ser de enorme importância que essa qualidade seja reconhecida e certificada 
externamente. Por isso, pretendemos promover, de forma explícita, o alinhamento das práticas do AEP  
com os referentes do quadro EQAVET, tendo como objetivo o reconhecimento público, através da 
obtenção so Selo EQAVET, em 2020. 
 

2. Atribuição de responsabilidades 
 
A atribuição de responsabilidades no sistema de garantia da qualidade deve ser diversificada. É nosso 
entendimento que, numa instituição de ensino e formação, só é possível alcançar os objetivos propostos 
com a corresponsabilização de todos os intervenientes no processo educativo.  
 
Neste sentido, dependendo do objetivo concreto a atingir e/ou das estratégias a desenvolver para o 
conseguir, o AEP apresenta uma estrutura organizacional bem definida em que cada interveniente tem a 
noção do seu papel e das metas concretas que ele envolve, para que possa, assim, assumir a 
responsabilidade pela sua concretização. 
 
Eis o organograma do Agrupamento de Escolas de Pombal: 
 

 
 

3. Envolvimento dos stakeholders 
 
Por definição, um stackeholder é uma parte interessada, uma pessoa ou grupo de pessoas que têm uma 
participação no sucesso ou no desempenho de uma organização e incluem formandos, 
professor/formadores, empregadores, encarregados de educação, sindicatos ou membros do público em 
geral. 
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A implementação de um processo de melhoria contínua, fundamental para a garantia da qualidade do 
ensino que ministra, exige um envolvimento permanente dos seus stackholders internos e externos, em 
torno do alcance dos objetivos da instituição. Fazem parte interessada dos internos os 
professores/formadores, os alunos/formandos, o pessoal não docente; a parte interessada externa é 
constituída pelos encarregados de educação, pelo tecido empresarial e pelo público em geral.  
 
Pelo papel que desde os anos 60 (Escola Técnica Comercial e Industrial), a Escola Secundária de Pombal 
tem desempenhado ao nível da EFP de inúmeras gerações de pombalenses, reunimos as condições para 
envolver parceiros dispostos a participar ativamente no processo de melhoria da qualidade, ao nível do 
planeamento, implementação da oferta e avaliação dos resultados. 
 

4. Fases do Sistema de Garantia da Qualidade 
 

O desenvolvimento de uma abordagem de garantia de qualidade envolve quatro fases que estão inter-
relacionadas e que devem ser abordadas em conjunto. 
 

Fase do Planeamento 
 
O planeamento reflete uma visão estratégica partilhada pelos stakeholders e inclui os objetivos, as metas 
e as ações a desenvolver. Esta fase parte da reflexão sobre "onde estou" e da definição de "onde quero 
estar" e "quando". A fim de concretizar esta autoavaliação, é necessário utilizar determinados descritores 
indicativos para decidir a eficácia da sua prática atual e identificar estratégias futuras. Os descritores 
podem ajudar os prestadores de EFP a considerar a sua abordagem para a garantia de qualidade e medir o 
progresso que foi feito. 
 
Os objetivos e as metas são definidos e monitorizados através da consulta permanente das partes 
interessadas, da explicitação clara das responsabilidades na gestão e no desenvolvimento da qualidade e 
ainda no envolvimento precoce de todos os stackeholders internos e externos em todo o processo de 
implementação do sistema de garantida de qualidade. 
 

Fase da Implementação 
 
A fase de implementação tem como ponto de partida uma estratégia de comunicação dos objetivos e 
metas definidos a todos os intervenientes. Só desta forma é possível alinhar internamente todos os 
recursos humanos e financeiros, com vista a alcançar as metas estabelecidas pela instituição. 
 
A eficácia do envolvimento dos stackeholders internos depende, não só da sua sensibilização para a 
importância da implementação do processo de certificação da qualidade, como também da clarificação da 
relevância do papel de cada um nesse processo. Assume-se, por isso, a importância da formação, quer 
inicial, quer regular, dos recursos humanos da organização. 
 
Em simultâneo, deve desenvolver-se uma cooperação contínua com os stackeholders externos, no sentido 
de apoiar e reforçar a capacidade de melhoria contínua da qualidade da oferta formativa existente na 
organização, assente em parcerias relevantes que apoiem as ações planeadas. 
 
Nesta fase, é definido um plano de ação que decorre do documento base e que deve contemplar os 
objetivos, as metas, as atividades a desenvolver e a respetiva calendarização, as pessoas a envolver e 
respetivos papéis e responsabilidades, os recursos a afetar, os resultados esperados e as estratégias de 
comunicação/divulgação, necessários à implementação do sistema de garantia da qualidade. 
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Fase da Avaliação 
 
A avaliação de resultados e processos é possível através da definição clara de metas, objetivos e da 
atribuição de responsabilidades pela operacionalização, monitorização e avaliação; deve ser feita 
regularmente, dentro dos timings definidos no plano de ação, no sentido de, a partir da análise dos dados 
recolhidos, identificar as melhorias necessárias e acionar os mecanismos para as concretizar. 

Nesta fase, pretende-se proceder a inquéritos de satisfação, não só aos alunos, mas também aos 
encarregados de educação, entidades parceiras e entidades empregadoras de antigos alunos. Pela 
conjugação da recolha e análise dos dados efetuada, tendo por base os níveis de satisfação, as sugestões 
e/ou opiniões apresentadas, é possível caminhar para uma melhoria efetiva dos resultados e dos processos 
definidos. 
 

Fase da Revisão 
 

Nesta fase, pretende-se, partindo dos resultados da avaliação, elaborar planos de ação adequados à revisão 
das práticas existentes e colmatar as falhas identificadas, no sentido de uma melhoria contínua. 
 
Nesta fase, devem os formandos ser envolvidos, através da recolha de informação sobre as suas 
experiências individuais de aprendizagem e sobre o ambiente de aprendizagem e ensino. Os 
professores/professor/formadores serão auscultados, no sentido de partilharem a sua opinião sobre a 
forma como decorreu o processo de ensino/aprendizagem, sobre os resultados da avaliação obtidos e 
publicitados e deve também ser possibilitada a recolha de sugestões para ações futuras. 

 
Estes procedimentos de recolha de feedback e de revisão devem fazer parte de um processo estratégico de 

aprendizagem da organização, que a guie numa melhoria contínua da formação aí ministrada. 

5. Caracterização do Sistema de Gestão e Garantia da Qualidade  
 
O AEP compromete-se a prestar um serviço público de educação e formação de qualidade, tendo como 
visão ser reconhecido como uma instituição pública de referência pela qualidade do ensino e formação 
ministrados. Pretendemos, com o desafio lançado pela ANQEP, implementar o Sistema de Garantia da 
Qualidade, em linha com o Quadro de Referência Europeu de Garantia da Qualidade para o EFP e com a 
missão e visão do agrupamento. 
 
O AEP adotou o modelo Common Assessment Framwork (CAF-Edu), apoiado por uma equipa de avaliação 
interna que permitiu: 

 Assegurar procedimentos sistemáticos de autoavaliação. 

 Articular a autoavaliação com a avaliação das bibliotecas escolares, com os resultados da avaliação 
externa, com a avaliação do Projeto Educativo (PE) e do Contrato de Autonomia. 

 Articular a autoavaliação com o modelo de análise da sala de aula, Framework, que promove 
mecanismos de feedback entre os intervenientes no processo educativo na sala de aula. 

 Auscultar, de forma abrangente, a comunidade educativa. Os questionários utilizados, centrados no 
processo de ensino e aprendizagem, permitiram a elaboração do “Relatório CAF Educação”, a partir do 
qual foram identificadas áreas de melhoria que exigem monitorização e avaliação. 
 

Em maio de 2019, com a adesão do agrupamento ao processo de alinhamento com o Sistema de Garantia 
da Qualidade da EFP, foi criada uma equipa específica para operacionalizar, acompanhar e rever todos os 
procedimentos a ele inerentes. Compete à Equipa EQAVET desenvolver o processo de alinhamento do 
sistema de garantia da qualidade com o Quadro EQAVET, da forma indicada na síntese descritiva e no plano 
de ação da candidatura. 
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Deve, pois, garantir uma estratégia de envolvimento, monitorização e implementação do processo de 
qualidade, assegurando o desenvolvimento de um ciclo de garantia e melhoria da qualidade que será: 

 constituído por quatro fases (planeamento, implementação, avaliação e revisão); 

 organizado e desenvolvido de acordo com quatro critérios de qualidade, aplicados às fases do ciclo 
de garantia e melhoria da qualidade (um critério para cada fase do ciclo); 

 monitorizado por descritores indicativos, que especificam os critérios de qualidade, permitindo a 
sua “operacionalização”, conforme estão definidos, quer ao nível do sistema de EFP no seu todo, 
quer ao nível do operador de EFP; por indicadores de referência, que suportam a monitorização, a 
avaliação e a introdução de melhorias, face aos objetivos e metas traçados. 

São competências da equipa EQAVET: 
 

a) Identificação dos stakeholders relevantes para a garantia da qualidade, assim como do seu nível de 
intervenção, sedes e momentos em que o diálogo institucional ocorrerá, nas várias etapas do 
projeto, garantindo uma corresponsabilização pelo processo de melhoria contínua da oferta de 
EFP; 
 

b) Diagnóstico da situação da instituição, antecipando áreas de força e fraqueza, face às práticas de 
gestão e aos indicadores EQAVET selecionados; 

 
c) Definição do ponto de partida e do ponto de chegada do processo de alinhamento, com o 

necessário ajustamento de objetivos intermédios; 
 

d) Programação do trabalho de alinhamento, em função do exercício de diagnóstico e de antecipação 
realizado com a colaboração dos stakeholders; 

 
e) Elaboração do Documento-Base e dos Planos de Melhoria; 

 
f) Definição dos objetivos do processo de alinhamento e das metas a atingir; 

 
g) Monitorização do processo de desenvolvimento e certificação do sistema de qualidade do EFP 

alinhado com o Quadro EQAVET e com a equipa de avaliação interna; 
 

h) Organização e dinamização da divulgação dos resultados. 
 

6. Publicitação e comunicação de resultados 
 
Como garante da transparência do sistema de garantia da qualidade, implementado ou a implementar, 
deverão ser publicitados, junto de todos os intervenientes no processo de certificação da qualidade, os 
objetivos da instituição e as metas para os atingir, as estratégias e os responsáveis pela sua 
operacionalização, os timings definidos, o avaliação do processo e dos resultados, os planos de melhoria 
implementados e, finalmente, a avaliação da própria revisão. 
 

III. CARACTERIZAÇÃO DO AGRUPAMENTO 
 
1. Data de criação 
 
O Agrupamento de Escolas de Pombal (AEP) é criado em abril de 2013 e resulta da agregação do 
Agrupamento Marquês de Pombal, com a Escola Secundária de Pombal. 
 
A referida agregação teve fundamento na Resolução do Conselho de Ministros nº44/2010, publicada no 
Diário da República nº 113, que estabeleceu orientações para o reordenamento da rede escolar.  
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Assim, foi criado o Agrupamento que abrange todos os níveis de educação, ensino e formação, incluindo de 
Adultos, e que é promotor de um Centro Qualifica. 
 

2. Edifícios Escolares 

 
Fazem parte do agrupamento dezassete edifícios. O edifício da Escola Secundária de Pombal é a sede do 
Agrupamento. 
 
Escola Secundária de Pombal 
 
A sua criação remonta ao ano de 1957. Designada por Escola Técnica Comercial e Industrial, foi criada pelo 
Decreto n.º 41258, de 10 de setembro de 1957. Esteve em várias instalações provisórias, até que a Direção 
Geral do Ensino Técnico e Profissional apresentou o programa de construção do atual edifício elaborado 
pela Junta das Construções para o Ensino Técnico e Secundário, conforme Ofício 588, de 24 de abril de 
1961. A partir de maio de 1975, devido à reconversão global do Sistema Educativo, passou a designar-se 
Escola Secundária de Pombal (Decreto-Lei n.º 260-B/75, de 26 de maio). 
 
Em agosto de 2009, a empresa Parque Escolar iniciou as obras de requalificação do edifício desta escola e 
as novas instalações foram inauguradas no dia 5 de outubro de 2010 pelo Senhor Ministro das Obras 
Públicas, Transportes e Comunicações.  
 

Escolas Básicas e Jardins de Infância 

 

 EB Marquês de Pombal (com 2.º e 3.ºCEB) 

 EB Conde Castelo Melhor 

 EB Pombal 

 EB Almagreira 

 EB Moita do Boi 

 EB Machada 

 EB Pelariga 

 EB Abiul 

 EB Redinha  

 EB Barrocal 

 EB Louriçal 

 EB Vila Cã 

 EB Vicentes 

 JI Assanha da Paz 

 JI Vila Cã 

 JI Barrocal 
 

Oferta Formativa 

 
No ano letivo 2019/2020, o AEP serve uma população escolar constituída por 3083 alunos, num total de 
144 turmas, assim distribuídas: 

  
  

Pré-Escolar 1º CEB 2ºCEB 
3ºCEB Secundário 

PFOL  Total 
Regular CEF CH CP EFA-NS 

Nº Alunos 354 779 369 605 19 697 235 25 21 3083 

Nº Turmas 21 42 17 27 1 24 10 1 1 144 

  
Obs.: Foram considerados os alunos matriculados em Novembro de 2019. 
 
Siglas: CEB – Ciclo do Ensino Básico; CEF – Curso de Educação e Formação; CH – Cursos Científico-Humanísticos; CP – Cursos do 
Ensino Profissional; EFA – Educação e Formação de Adultos; PFOL -Português para Falantes de Outras Línguas 

 
No 2.º e 3º ciclo, funciona, em cada ano de escolaridade, uma turma do ensino articulado artístico 
especializado de música.  
No 3.º ciclo, temos uma turma mista CEF – Tipo 3 (Operador/a de Informática / Assistente 
Administrativo/a).  
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No ensino secundário, funcionam os cursos Científico-Humanísticos de Ciências e Tecnologias, Ciências 
Socioeconómicas, Línguas e Humanidades e Artes Visuais. 
 
Nos cursos do ensino profissional (Áreas de Ciências Informáticas; Comércio; Marketing e Publicidade 
Eletrónica e Automação; Restaurante-Bar; Tecnologia dos Processo Químicos), funcionam os seguintes 
cursos: 

i) 1º Ano 

 Técnico/a de Desporto (TD);  

 Técnico/a de Comunicação Marketing Relações Públicas e Publicidade (TCM); 

 Técnico/a de Informática – Sistemas (TIS);  

 Técnico/a de Eletrónica, Automação e Computadores (TEAC); 

 Técnico/a de Análise Laboratorial (TAL). 
 

ii) 2.º ano 

 Técnico/a de Comunicação Marketing Relações Públicas e Publicidade (TCM); 

 Técnico/a de Restaurante / Bar (TRRB);  

 Técnico/a de Eletrónica, Automação e Computadores (TEAC);   

 Técnico/a de Informática - Instalação e Gestão de Redes (TIIGR).  
 

iii) 3º ano 

 Técnico/a Comercial (TC); 

 Técnico/a de Eletrónica, Automação e Computadores (TEAC);  

 Técnico/a de Informática - Instalação e Gestão de Redes (TIIGR); 

 Técnico/a de Análise Laboratorial (TAL); 

 Técnico/a de Restaurante / Bar (TRRB). 
 
Nas instalações da EB Marquês de Pombal, funciona uma unidade estruturada de multideficiência e surdo 
cegueira congénita / Centro de Apoio à Aprendizagem e funciona também um Centro de Atividades de 
Tempos Livres, promovido pela Cáritas Diocesana de Coimbra.  
 
O AEP é a escola de referência da Equipa Local da Intervenção Precoce dos concelhos de Alvaiázere, Ansião 
e Pombal, com sede no Centro de Saúde de Pombal.   
 
Nas instalações da escola-sede funciona o Centro Qualifica (CQ) que para além do processo RVCC, tem o 
curso de PFOL, EFA escolar nível secundário e formações modulares em parceria com entidades externas. 
 
A nível dos recursos humanos, temos 265 professores, 6 técnicos superiores/especializados, 14 assistentes 
técnicos e 60 assistentes operacionais. 
  
  



 

Documento Base - EQAVET 
 

9 
 

IV. CONTEXTUALIZAÇÃO GEOGRÁFICA E ECONÓMICA 
 
Com uma área de 626Km2, o concelho de Pombal localiza-se na parte Sul da região Centro (NUTII) e, 
conjuntamente com outros 4 concelhos, Batalha, Leiria, Marinha Grande e Porto de Mós, constitui a sub-
região PT16F - “Região de Leiria” (NUT III). 
 

 
 

Figura: Mapa de enquadramento geográfico do concelho de Pombal, Fonte: CAOP 2013 
 
Geograficamente, situa-se na parte Noroeste do distrito de Leiria, numa posição de múltipla charneira: 
entre o Litoral e o Interior, entre o norte e o sul, entre Lisboa e o Porto e entre Coimbra e Leiria. 
 
Estende-se desde o oceano Atlântico, com o qual faz fronteira a oeste, numa extensão de cerca de 9,5Km 
de linha de costa, à Serra de Sicó, apresentando um perímetro de 137Km de fronteiras terrestres. Confina, 
a norte, com os concelhos da Figueira da Foz e de Soure, a este, com os concelhos de Ansião e de 
Alvaiázere e, a sul, com os concelhos de Leiria e de Ourém. 
 
Pombal é o concelho mais extenso, representando a sua área territorial 36% da área total daquela sub-
região e, administrativamente é constituído por 13 freguesias. 

 
 
Pombal beneficia de excelentes acessibilidades que asseguram as ligações Norte/Sul do país, como sejam o 
IC1(A17), IP1(A1), EN109 e o IC2(EN1), sendo de salientar também o IC8, que assegura uma importante 
ligação da região litoral ao interior (Castelo Branco), bem como a ligação do IC1(A17) ao IP1(A1). 
 
A par da rede viária fundamental e estruturante que atravessa o concelho, a nível ferroviário, são de 
destacar a presença das Linhas do Norte e do Oeste. 
 
O setor de atividade com maior peso é o terciário, logo seguido do sector secundário, tendo os serviços e a 
indústria vindo a assumir uma importância crescente na economia do concelho. Por sua vez, o setor 
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primário, à semelhança do que tem ocorrido na região Centro e no Pinhal Litoral, tem vindo a registar um 
declínio, assumindo a agricultura cada vez mais um papel de mera subsistência. 
 
Os dois principais espaços industriais existentes no concelho localizam-se na freguesia de Pombal: a Zona 
Industrial da Formiga, na área urbana da cidade, e o Parque Industrial Manuel da Mota, a cerca de 5km a 
NE deste, junto ao nó do IP1(A1) e do IC8. 
 

Atividade económica (CAE Rev. 3) 
População 
empregada 

% 

Agricultura, produção animal, caça, floresta e pesca 693 3,23 

Indústrias extrativas 223 1,04 

Indústrias transformadoras 4356 20,33 

Eletricidade, gás, vapor, água quente e fria e ar frio 130 0,6161 

Captação, tratamento e distribuição de água; saneamento, gestão de resíduos e despoluição 148  0,69 

Construção 3471 16,20 

Comércio por grosso e a retalho; reparação de veículos automóveis e motociclos 3977  18,56 

Transportes e armazenagem 1112  5,19 

Alojamento, restauração e similares 1148  5,36 

Atividades de informação e de comunicação 217  1,01 

Atividades financeiras e de seguros 334  1,56 

Atividades imobiliárias 59  0,28 

Atividades de consultoria, científicas, técnicas e similares 661  3,08 

Atividades administrativas e dos serviços de apoio 532 2,48 

Administração Pública e Defesa; Segurança Social Obrigatória 945  4,41 

Educação 1254 5,85 

Atividades de saúde humana e apoio social 1412 6,59 

Atividades artísticas, de espetáculos, desportivas e recreativas 128  0,60 

Outras atividades de serviços 381  1,78 

Atividades das famílias empregadoras de pessoal doméstico e atividades de produção das 
famílias para uso próprio 

248  
 

1,16 

Atividades dos organismos internacionais e outras instituições extraterritoriais 1 0 

Total 21.430 100 

 
Quadro: População empregada por setor de atividade económica. Fonte: Censos 2011 
A 

 

Em estreita relação com a dinâmica económica e sociodemográfica local verificada nos últimos anos, a 
atividade com maior expressão empregadora, a nível sectorial, é a indústria transformadora (20,3%), 
seguindo-se o comércio por grosso e a retalho; a reparação de veículos automóveis e motociclos e o setor 
da construção (16,2%). 
 
Na generalidade, são as atividades terciárias as que revelam maior dinamismo, embora o seu 
desenvolvimento se deva essencialmente a lógicas dependentes dos mecanismos de reprodução 
económica e social de base local, com destaque para as atividades de saúde humana e apoio social e o 
setor da educação. 
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V. COMPROMISSO/VISÃO ESTRATÉGICA/PROJETO EDUCATIVO 
 
1. Visão, Missão e Valores 
 
Qualquer projeto (de pro-jectare, “lançar para diante”) implica uma construção temporal estabilizadora e 
impõe um vínculo com o futuro. O nosso, porque educativo, visa, precisamente, erguer futuros, 
fomentando a pluralidade de ideias, promovendo o sentimento de segurança necessário à aprendizagem1, 
suscitando o reconhecimento de valores e capacidades, procurando a inclusão, de modo a evitar atos 
discriminatórios ou marginalizações. 

 
A realização de um projeto educativo (de ex-ducere, “conduzir para fora de si”, ao encontro do outro) 
pressupõe relações humanas baseadas numa confiança duradoura, solicita a mobilização de vontades em 
torno de uma sinergia construtiva, ao mesmo tempo que rompe com a aceleração frenética imposta pelo 
zapping digital, com a hipercinesia do mundo moderno, ao exigir uma dimensão reflexiva assente num 
tempo que ganha sentido, por progredir em função de uma meta a atingir dentro de quatro anos. Até lá, 
avançaremos, paulatinamente, norteados pela defesa da liberdade, da igualdade, da justiça, da 
solidariedade, da cooperação, da tolerância e do ambiente. 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

2. Projeto Educativo 
 
Para o cabal cumprimento da sua missão, para a concretização do ideal exequível em que assenta a sua 
visão e para fazer face às oportunidades de melhoria identificadas ao nível dos processos e ao nível dos 
resultados, propõe-se que o AEP desenvolva a sua ação, quer no plano organizacional, quer no plano 
pedagógico, a partir de três eixos estratégicos:  

                                                                 
1
 “Não é a qualidade biológica de um cérebro que explica as boas notas, mas, sim, a segurança e a dinamização afetivas em casa e na escola”, afirma o neuropsiquiatra 

Boris Cyrulnik que acrescenta: “os conhecimentos sem emoção […] não provocam nenhum processo de memória […]. O afeto está na origem do prazer de compreender, 
o afeto está na origem do prazer de fazer um esforço para compreender” (vd. entrevista reproduzida em Mascret, Nicolas, N’oublions pas les bons profs, Paris, edições 
Anne Carrière, 2012, pp. 148-149 e 150. Tradução do francês). 

Prestar um serviço público 
de educação e formação 
de qualidade, ministrando 
cursos que dotem os seus 
alunos, jovens ou adultos, 
de uma sólida formação de 
base, de competências e 
saberes orientados para a 
resolução dos desafios do 
Século XXI que permitam o 
prosseguimento de 
estudos e/ou a inserção no 
mercado de trabalho. 

Liberdade  
Igualdade  
Justiça  
Solidariedade  
Cooperação  
Tolerância  
Defesa do ambiente 

Ser reconhecido como uma 
instituição pública de 
referência pela qualidade do 
ensino e formação 
ministrados 
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 Eixo1: Autonomia e qualidade de serviço. 

 Eixo 2: Organização, gestão pedagógica e educativa. 

 Eixo 3: Identidade local e global. 
 
Por seu turno, estes eixos desdobram-se em objetivos estratégicos que, por sua vez, se decompõem em 
objetivos operacionais, monitorizados, anualmente, ao longo do ciclo de gestão, em ações devidamente 
calendarizadas para a consecução desses objetivos.  
 
Para a concretização do Eixo 1, Autonomia e qualidade de serviço, consideramos importante desenvolver a 
nossa ação, centrando-a na operacionalização de três objetivos estratégicos: 
OE1. Estabelecer os princípios e finalidades da organização.  
OE2. Reforçar a qualidade do serviço e impacto sobre as pessoas.  
OE3. Promover uma cultura organizacional de autonomia.  
 
Para a concretização do Eixo 2, Organização, gestão pedagógica e educativa, consideramos importante 
desenvolver a nossa ação centrada na operacionalização de dois objetivos estratégicos: 
OE4. Formar Cidadãos Conscientes e Participativos na Sociedade.  
OE5. Prestar um Serviço Educativo de Qualidade. 
 
Para a concretização do Eixo 3, Identidade local e global, consideramos importante desenvolver a nossa 
ação centrada na operacionalização de um objetivo estratégico: 
OE6. Promover Atividades e Parcerias locais e com escolas Europeias. 
No que concerne à melhoria da qualidade da Educação e Formação Profissional (EFP), dentro de um 
modelo de garantia da qualidade enquadrado pelo Quadro EQAVET, consideramos fundamental 
desenvolver as seguintes ações: 

 Reduzir o abandono escolar;  

 Melhorar a taxa de sucesso / conclusão; 

 Dotar os jovens de um conjunto de competências transversais “skills” que lhes permitam prosseguir a 
sua formação em diversas áreas de especialização e adaptar-se rapidamente às necessidades dos 
mercados de trabalho e emprego ao longo da sua vida ativa; 

 Desenvolver projetos / atividades interdisciplinares nos domínios técnicos de cada curso;  

 Envolver os Stakeholders internos e externos, de forma a construir parcerias mutuamente benéficas;  

 Melhorar o acompanhamento, gestão e monitorização do ensino profissional. 
 

3. Avaliação das aprendizagens 
 
Na operacionalização da avaliação, pretendemos regulação, feedback e sucesso, de acordo com os 
seguintes princípios:  

 Devem ser utilizados procedimentos, técnicas e instrumentos diversificados e adequados às finalidades, 
ao objeto em avaliação, aos destinatários e ao tipo de informação a recolher, que variam em função da 
diversidade e especificidade do trabalho curricular a desenvolver com os alunos.  

 A avaliação deve ser partilhada por professores, alunos e encarregados de educação e deve ser um 
processo transparente, nomeadamente através da clarificação e explicitação dos critérios adotados. 

 A avaliação do aluno deve constituir um fator positivo, deve ter em conta as dificuldades 
diagnosticadas e as aprendizagens a melhorar, deve valorizar o conhecimento e deve ter em conta os 
diferentes ritmos de aprendizagem. 

 Devem ser usados critérios de avaliação explícitos e claros que possibilitem ao professor e ao aluno 
desenvolver e praticar uma “avaliação para as aprendizagens” (avaliação formativa) baseada no 
feedback eficaz e construtivo e no desenvolvimento de competências de autoavaliação. 

 Reforçar o uso da conetividade digital e dos múltiplos dispositivos tecnológicos, para a construção de 
processos de avaliação mais autónomos, mais motivadores e mais formativos (o feedback imediato). 
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A avaliação é enquadrada pelo Projeto Educativo de Escola, pelo Perfil do Aluno à Saída da Escolaridade 
Obrigatório e Aprendizagens Essenciais.  
 
A avaliação sumativa expressa-se na escala de 0 a 20 valores e tem como principais funções a classificação 
e a certificação, traduzindo-se na formulação de um juízo globalizante, exprimindo a conjugação da auto e 
heteroavaliação dos formandos e da avaliação realizada pelo professor, sobre as aprendizagens e as 
competências adquiridas por aqueles. Incide ainda sobre a formação em contexto de trabalho e integra, no 
final do 3º ano do ciclo de formação, uma PAP. 
 
A avaliação dos formandos, em cada módulo, baseia-se, no mínimo, em três instrumentos de avaliação aos 
quais se atribui peso idêntico e deve incluir as seguintes componentes: 
a) Projeto.  
b) Qualificação e capacitação profissional dos formandos. 
 
A avaliação deve ter em conta a globalidade dos domínios dos saberes, correspondendo ao conhecimento, 
compreensão e aplicação dos conteúdos lecionados e apreendidos pelos alunos, e assenta na concretização 
de um juízo de valor materializado na classificação final atribuída.  
 
Nas disciplinas curriculares dos cursos profissionais e a partir do primeiro ano, devem ser trabalhadas as 
competências pessoais e interpessoais de cada formando que permitam melhorar as suas interações com 
os outros e com o mundo em seu redor. O desenvolvimento da capacidade de análise, de interpretação, de 
rigor, de resolução de problemas e de raciocínio são fundamentais para a integração do formando na 
sociedade e no mercado de trabalho.  
 
A vida em sociedade e o mercado de trabalho são, hoje, exponencialmente mais complexos e exigem níveis 
de informação e de literacia tecnológica que vai além do conhecimento básico. Com a digitalização da 
economia (INDÚSTRIA 4.0), estima-se que 10 a 15% dos atuais empregos no setor industrial irão 
desaparecer nos próximos 10 anos, mas teremos criação de empregos: nas operações financeiras; na 
gestão associada aos novos modelos de negócios; na análise e tratamento de dados; na matemática; na 
indústria de software e computadores; na robótica; no avanço da inteligência artificial, do “BigData”, da 
“cloud” e dos veículos autónomos; na engenharia e na arquitetura com a introdução dos modelos da 
Indústria4.0 e Construção4.0; nas vendas e atividades afins ligadas à introdução de novas plataformas 
digitais; na educação e formação profissional. 
 

Temos de promover uma educação e formação de jovens em “BANDA LARGA”, dotando-os de um conjunto 
de competências transversais, “skills” que lhes permitam prosseguir a sua formação em DIVERSAS ÁREAS 
DE ESPECIALIZAÇÃO e adaptar-se rapidamente às necessidades dos mercados de trabalho e emprego, ao 
longo da sua vida ativa. 
 
A evolução social e tecnológica da sociedade do século XXI apela à necessidade de preparar os jovens para 
uma vida em constante e rápida mudança. Nem todas as competências se relacionam com conhecimentos, 
pelo que pretendemos desenvolver nos formandos as seguintes competências (4C): comunicação, 
cooperação, pensamento crítico e criatividade.  
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Competências Área disciplinar 

A - Linguagem de textos / B - Informação e comunicação:  
 

Comunicação oral e escrita 
(Capacidade para comunicar de forma adequada ao contexto e ao interlocutor: 
conversação, leitura / análise de documentos, entrevistas, redação de textos / 
documentos, elaboração de currículos / comunicar em diversos ambientes, incluindo 
contextos multilingues e multiculturais) 

Português, Área de 
Integração, Línguas 
Estrangeiras e Psicologia 

E - Relacionamento interpessoal / F - Desenvolvimento pessoal e autonomia: 

 
Espirito de equipa e cooperação 
(Capacidade para partilhar, aprender e trabalhar com os pares) 
 

Tomada de decisões 
(Capacidade para tomar decisões de forma ponderada e refletida). 

Disciplinas da componente 
técnica e Formação em 
Contexto de Trabalho 

Saber-estar  
(saber atuar e reagir consoante os contextos) 
 

Organização / Gestão do tempo 
(capacidade de se organizar em função do cumprimento das tarefas) 
 

Iniciativa e autonomia 

Todas as áreas curriculares 

D - Pensamento crítico e pensamento criativo / C - Raciocínio e resolução de 

problemas: 
 

Pensamento crítico  
(Capacidade de analisar, avaliar e questionar a informação recebida) 
 

Criatividade/Resolução de problemas 
(Capacidade para pensar em novas soluções, com vista à resolução de problemas) 
 

Adaptação a novas situações  
(Capacidade de se adaptar a novas situações e novos contextos). 

 

4. Organização das aprendizagens 
 
Tendo como objetivo promover a autonomia do formando, são criados tempos curriculares, comuns a mais 
do que uma disciplina, para que o aluno possa realizar autonomamente as suas tarefas de formação e 
aprendizagem. Pretende-se: 

 Promover melhores aprendizagens que levem ao desenvolvimento de conhecimentos (Aprendizagens 
Essenciais), de competências (Perfil do aluno à saída da Escolaridade Obrigatória) e de atitudes 
(Cidadania e Desenvolvimento). 

 Valorizar o trabalho de projeto interdisciplinar, o trabalho experimental e o trabalho de pesquisa. 

 Adquirir competências de pesquisa, avaliação, reflexão, monitorização crítica e autónoma da 
informação para resolução de problemas. 

 Promover experiências de comunicação/expressão em língua portuguesa e línguas estrangeiras. 

 Promover o exercício da cidadania ativa. 

 Implementar o trabalho de projeto.  
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A avaliação dos formandos deve incluir as seguintes componentes: 
 
a) Projeto2 
 
Nas turmas de cada ano de escolaridade (1.º e 2.º ano), o Conselho de Curso define um projeto integrador, 
relacionado com as áreas de formação, a desenvolver ao longo do ano letivo. Para a sua operacionalização, 
serão organizados tempos de trabalho autónomo, a ceder por cada uma das disciplinas do curso, para 
realização de tarefas específicas no âmbito do projeto a desenvolver. A planificação/estruturação do 
projeto/trabalho a desenvolver com a turma é realizado nas reuniões da equipa educativa.  

 

b) Qualificação e capacitação profissional dos formandos 

 
A Escola, entidade de formação, crescimento e enriquecimento, deve, acima de tudo, promover uma 
postura ativa, criativa e ajustada por parte dos indivíduos que a integram. É um espaço dinâmico de 
aprendizagem e de relações interpessoais que possibilita o desenvolvimento global e harmonioso dos seus 
membros. Neste contexto, a promoção do sucesso educativo, o combate ao abandono escolar e o reforço 
da qualificação dos jovens para a empregabilidade constituem o seu objetivo primordial. 
 
No 1.º e 2.º anos, serão constituídas bolsas de professores/formadores da componente sociocultural, para 
desenvolverem oficinas de trabalho (OfSC_1@Erguer_Futuros) com os formandos, que poderão integrar os 
SPO e outros atores (encarregados de educação, antigos alunos diplomados, entidades parceiras 
empregadoras). 

                                                                 
2 §único:  
A aprendizagem baseada em projetos (ABP) ou Project-Based Learning (PBL), promovendo aprendizagens significativas, é um 
modelo que envolve os formandos em atividades de pesquisa para dar resposta a problemas previamente identificados. Desta 
forma, o formando trabalha autonomamente para construir o seu próprio saber num processo de investigação-ação através de 
tarefas/produtos da vida real, mobilizando, de forma integrada, conhecimentos de diferentes áreas. 
 

Cada turma desenvolve um projeto interdisciplinar, que é pensado em função dos formandos que aprende fazendo, de forma 
diferenciada e colaborativa, adquirindo competências que lhes permitem resolver problemas relacionados com situações reais e, 
ao mesmo tempo, que estimulam uma interação saudável.  
 

Os formadores envolvidos propõem atividades, de forma articulada, que visam atingir os objetivos específicos de cada 
disciplina/módulo/UFCD e o desenvolvimento do perfil de competências do formando. As tarefas realizadas são valorizadas e 
fazem parte da avaliação formativa de cada disciplina, devendo o formando ser informado sobre os critérios, instrumentos de 
avaliação e descritores de nível de desempenho. A avaliação formativa faz parte integrante do processo de ensino e aprendizagem, 
deverá servir de barómetro das aprendizagens, permitindo ao formador ajudar o formando a progredir e a tomar consciência da 
sua evolução.  
 

A monitorização do projeto é feita em reunião de conselho de turma e são avaliados os resultados intermédios e finais do projeto. 
Ações a desenvolver no âmbito do trabalho de projeto: 

 

 
 
 

1 
•Levantamento dos interesses dos alunos 

2 
•Escolha e formulação do tema  

3 
•Resultados esperados / Produto final 

4 
•Recursos a utilizar 

5 
•Estratégias de ensino e atividades de aprendizagem 

6 
•Avaliação da aprendizagem dos alunos e do projeto 
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Temas a desenvolver na oficina do 1.º ano: 
 
i) Tema 1: O Ensino Profissional 

 O perfil profissional e o Perfil do Aluno/formando para o Século XXI (O que serei capaz de saber e de 
saber-fazer ao concluir o meu curso profissional?).  

 O plano de estudos, as componentes de formação e as aprendizagens essenciais (O que posso 
aprender com estes elementos?).  

 Aprendizagens baseadas em Projetos (Como se organiza o trabalho? Flexibilidade, autonomia, 
responsabilidade, colaboração, trabalho e reflexão com os/as outros/as? Como sou avaliado/a em 
Projeto?). 

 A Formação em Contexto de Trabalho. O estágio curricular (O “mundo do trabalho” é também um 
contexto para aprender? Aprendo a ser mais competente? Vou aplicar, na prática, as 
aprendizagens adquiridas na escola? Estágio para quê, quando, onde? Como vou ser avaliado/a?).  

 A Prova de Aptidão Profissional (O que é a PAP? Como está integrada no meu roteiro de formação? 
Provo que sou capaz e competente? Como sou avaliado?).  

 Identificação das principais atividades do perfil profissional, os direitos e deveres e o papel do/a 
Técnico/a de … nos diferentes contextos de atuação.  
As profissões e o futuro: questão das competências, as profissões emergentes, a “minha” profissão, 
hoje e no futuro. 

 
ii) Tema 2: Atitudes e comportamentos 

 Saber estar - promover no formando o conhecimento de metodologias ativas e de reflexão, 
versando:  

 A ética e a responsabilidade social; 

 O local e a vida em redor;  

 Cidadania democrática;  

 O respeito pelo espaço público;  

 O meu direito e o direito do outro;  

 Empreender comigo e com os outros;  

 Responsabilidade financeira: o custo das coisas. 

 Aquisição e utilização de competências de aprendizagem autónoma:  

 Estudo autónomo;  

 Como estudar a pares;  

 Como utilizar as Redes Sociais para estudar; 

 Desenvolver hábitos de leitura.  

 Gestão do tempo - promover no formando o conhecimento de metodologias de organização do 
tempo: 

 Identificar as perdas de tempo que reduzem diariamente a sua produtividade e  estabelecer 
soluções para reduzir ou remover o seu impacto negativo; 

 Adquirir competências em gestão de tempo para agendar/calendarizar, planear e priorizar o 
seu trabalho; 

 Discutir e praticar uma variedade de reconhecidas técnicas de gestão de tempo. 

 Áreas de desenvolvimento pessoal - promover no formando o conhecimento de metodologias de 
desenvolvimento pessoal, com 

 Foco no formando (autoconhecimento, talentos e capacidades, experienciar sucesso); 

 Foco no grupo (conhecer os outros, saber trabalhar em equipa);  

 Foco nos objetivos (definir e atingir objetivos, usar os talentos pessoais, ser proactivo e 
responsável). 
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iii) Tema 3: Competências de comunicação 

 Comunicação escrita: 

 Melhorar a capacidade dos alunos em reter informações, melhorar a sua confiança nas suas 
competências de escrita e a nível da literacia da informação; 

 Trabalhar as competências de interpretação dos alunos/formandos, de forma a garantir que 
mantêm o foco na construção das suas respostas; 

 Rever técnicas de escrita essências, como o planeamento, a redação, e estruturação e 
construção de parágrafos; 

 Explicar os objetivos básicos e a estrutura de um parágrafo. Compreender quais as palavras e 
frases sinalizadoras que podem ser particularmente úteis para a introdução de teorias, 
vinculação ou conclusão de um ensaio; 

 Adquirir técnicas, a nível da escrita e da estruturação de textos, que podem ajudar a melhorar 
o trabalho do aluno; 

 Aquisição de conhecimentos e competências essenciais à escrita e estruturação de relatórios. 

 Comunicação oral: 

 Identificar como se comunica de forma eficaz, particularmente num ambiente de trabalho em 
grupo (escuta ativa, linguagem corporal e clareza de expressão); 

 Adquirir ferramentas para fornecer e receber feedback de forma útil e construtiva num 
ambiente de trabalho em grupo; 

 Como planear uma apresentação de um trabalho académico; 

 O que nunca dizer numa comunicação oral. 

 Construção de um e-portefólio reflexivo de evidências com as aprendizagens mais significativas 
realizadas ao longo do ano letivo (utiliza a Google +, plataforma Moodle ou outra); 

 Realização de um vídeo - um pitch de 3 a 4 minutos. 
 

iv) Tema 4: Competências digitais 

 Literacia da informação e dos media: Incorporar atividades, tarefas e avaliações de aprendizagem 
que requeiram que os formandos articulem necessidades de informação; encontrem informação e 
recursos em ambientes digitais; organizem, processem, analisem e interpretem informação; 
comparem e avaliem criticamente a credibilidade e a fiabilidade da informação e das suas fontes. 

 Comunicação e colaboração digital: Incorporar atividades, tarefas e avaliações de aprendizagem 
que requeiram que os formandos usem, eficaz e responsavelmente, tecnologias digitais para 
comunicação, colaboração e participação cívica. 

 Criação de conteúdo digital: Incorporar atividades, tarefas e avaliações de aprendizagem que 
requeiram que os formandos se expressem através de meios digitais, modifiquem e criem 
conteúdo digital em diferentes formatos; ensinar aos formandos como os direitos de autor e as 
licenças se aplicam ao conteúdo digital, como referenciar fontes e atribuir licenças. 

 Uso responsável: Tomar medidas que garantam o bem-estar físico, psicológico e social dos 
formandos enquanto usam tecnologias digitais. Capacitar os formandos para gerir riscos e usar 
tecnologias digitais de forma segura e responsável. 

 Resolução de problemas digitais: Incorporar atividades, tarefas e avaliações de aprendizagem que 
requeiram que os aprendentes identifiquem e resolvam problemas técnicos ou transfiram 
criativamente conhecimento tecnológico para novas situações. 

 
Temas a desenvolver na oficina do 2.º ano: 
 

i) Tema 5: A entrada no mundo do trabalho 

 Entrevista individual - cada formando deve ser objeto de uma entrevista individual, utilizando um 
guião Reflexão sobre a entrevista.  

 Elaboração de um curriculum vitae (versão em língua portuguesa e em inglês). 

 Testemunhos profissionais. 
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 Estágios Profissionais. 

 Sessões subjacentes ao tema “Empregabilidade e Mobilidade”. 
 

ii) Tema 6: Rumo ao sucesso 

 “Eu quero, eu consigo” - Sensibilizar para a importância da implementação de projetos pessoais e 
do conhecimento dos programas de apoio aos jovens, aquando da entrada no mercado de 
trabalho. 

 Networking - Promover o conhecimento de áreas profissionais emergentes, fomentar o contacto 
com profissionais ex-alunos de cursos profissionais, identificar competências indutoras de sucesso 
profissional, treinar competências sociais e de gestão de redes de contactos de trabalho. 

 Empreendedorismo - Sensibilizar os jovens para a necessidade de uma atitude proactiva na procura 
ou criação de emprego, abordando-se as condições na criação do próprio emprego, a necessidade 
de desenvolver atitudes empreendedoras e de conhecer medidas de criação do próprio emprego; 
vantagens e dificuldades. 

 Apresentação de um pitch - Cada formando apresenta o seu pitch, podendo adotar um guião de 
apresentação. Devem ser trabalhados os aspetos a melhorar pelo formando. 

 
iii) Tema 7: Trabalho de equipa 

 Adquirir as competências necessárias para trabalhar de forma cooperativa; 

 Identificar e aplicar estratégias para a organização do trabalha de grupo; 

 Desenvolver as competências de comunicação e liderança; 

 Adquirir estratégias para gerir conflitos. 
 

Temas a desenvolver na oficina do 3.º ano: 
 

i) Tema 8: Definir o caminho a percorrer 

 Dinamização de sessões de informação escolar e profissional que incluam as seguintes atividades: 

 Workshops ligados à entrada no mundo do trabalho.  

 Testemunhos profissionais. 

 Sessões subjacentes ao tema “Empregabilidade e Mobilidade”; 

 Visitas de estudo relacionadas com a informação escolar e profissional; 

 Informação escolar e profissional (Feira Inspiring Future). 

 Dinamização de sessões técnicas de procura de emprego que incluam as seguintes atividades: 

 Formação acerca de atitudes empreendedoras na procura de trabalho; 

 Simulação de entrevistas de emprego e análise subsequente acerca dos pontos positivos e dos 
pontos a melhorar; 

 Apresentação do curriculum vitae em Português e em Inglês. 

 Calendarizar com as empresas duas reuniões anuais, tendo como objetivo: 

 Conhecer a empresa e estabelecer qual o perfil do aluno/formando pretendido pelo 
empresário.  

 O empresário conhecer o formando/aluno e dar a conhecer a empresa, as funções a 
desempenhar durante o estágio e o formador em contexto de trabalho. 

 

5. Atividades de formação on the job 
 

Convidar empresários e especialistas de diversas áreas de formação para dinamizar atividades de formação 
que contribuam para a melhoria dos conhecimentos técnicos e/ou científicos dos alunos/formandos e 
realizar visitas de estudo às empresas. 
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VI. INDICADORES 

 

O sistema de qualidade deve basear-se num conjunto de indicadores que permitam refletir e definir as 
prioridades estratégicas duma organização. Isso ajudá-la-á a definir como medir o seu desempenho e a 
fazer a autoavaliação, no sentido de implementar um sistema de melhoria contínua. 
 
Considerando que os indicadores são um pilar fundamental na definição e implementação de um processo 
de garantia da qualidade alinhado com o EQAVET, a ANQEP selecionou um conjunto de indicadores que 
permitem às escolas iniciarem a construção do seu Sistema de Garantia da Qualidade da oferta de EFP. Os 
indicadores são os seguintes: 
 
Indicador 1 (I1): Taxa de Conclusão em cursos de EFP [Indicador EQAVET n.º 4 alínea a)] 
 
Alínea a) Percentagem de alunos/formandos que completam cursos de EFP inicial (isto é que obtêm uma 
qualificação) em relação ao total dos alunos/formandos que ingressam nesses cursos. 
 
Para a concretização deste indicador, consideramos importante desenvolver a nossa ação centrada nos 
seguintes objetivos estratégicos: 

 OE1: Reduzir o abandono escolar. 

 OE2: Melhorar a taxa de sucesso/conclusão. 

 OE3: Promover a qualidade das PAP. 
 

Os registos de informação podem ser consultados no anexo A1. 
 
Indicador 2 (I2): Taxa de colocação após conclusão de cursos de EFP [Indicador EQAVET n.º 5 alínea a)] 
 
Alínea a) Proporção de alunos/formandos que completam um curso de EFP e que estão no mercado de 
trabalho, em formação (incluindo nível superior) ou outros destinos, no período de 12-36 meses, após a 
conclusão do curso.  
 

Para a concretização deste indicador, consideramos importante desenvolver a nossa ação centrada no 
objetivo estratégico: 

 OE4: Incrementar o relacionamento com as empresas. 
 

Os registos de informação podem ser consultados no anexo A1. 
 
Indicador 3 (I3): Utilização das competências adquiridas no local de trabalho [Indicador EQAVET n.º 6 
alínea a) e b)] 
 
Alínea a) - Percentagem de alunos/formandos que completam um curso de EFP e que trabalham em 
profissões diretamente relacionadas com o curso/Área de Educação e Formação que concluíram.  

Alínea b) - Percentagem de empregadores que estão satisfeitos com os formandos que completaram um 
curso de EFP.  
 

Para a concretização deste indicador, consideramos importante desenvolver a nossa ação centrada nos 
seguintes objetivos estratégicos: 

 OE5: Definir o caminho a percorrer. 

 OE6: Medir o grau de satisfação das empresas. 

 
Os registos de informação podem ser consultados no anexo A1. 
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VII. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS E METAS A ATINGIR 

 

1. Indicador 1 (I1) - Taxa de Conclusão em cursos de EFP  
 

OE1: Reduzir o abandono escolar 

 

Descrição: 
Pretende-se estabelecer o valor percentual de alunos/formandos que completam os cursos de EFP, tendo como 
referência o número de ingressos nesses cursos.  

 

Intervenientes: Conselho de turma, encarregados de educação, GAAF/ SPO 

 

Estratégias de ação: 

 Implementar mecanismos de sinalização de situações problemáticas indiciadoras de abandono a partir do 1º ano 
do(s) curso(s). 

 Envolver os encarregados de educação no acompanhamento do percurso escolar do seu educando. 

 Encaminhar os alunos/formandos em risco de abandono escolar para Gabinete de Apoio ao Aluno e à Família 
(GAAF) e/ou SPO.  

 Identificação das razões de desistência, transferência e anulação. 

 

Operacionalização: 

 Definição de um perfil de risco por aluno/formando, associado aos seguintes indicadores: 

 Número de retenções no percurso escolar, assiduidade, ocorrências disciplinares, situação socioeconómica. 

 Número de módulos em atraso.  

 Absentismo escolar. 
 Realização de reuniões com os encarregados de educação e solicitar o seu contributo na deteção de problemas 

ou constrangimentos que condicionam o sucesso escolar dos seus educandos. 

 Encaminhamento das situações problemáticas para o GAAF e/ou SPO.  

 Registar em cada ano o número de alunos/formandos que anularam matrícula. 

 

Responsável pela operacionalização: Diretor de turma 

Instrumento de registo:  

 Ficha com o perfil do aluno/formando;  

 Registo das reuniões com os encarregados de educação;  

 Relatórios do GAAF/SPO; 

 Atas dos Conselhos de Turma. 

 

Metas a atingir 

 
Ref.: 2018 2019 2020 Meta 2021 

1.º 2.º 3.º 1.º 2.º 3.º 1.º 2.º 3.º 1.º 2.º 3.º 

Anulações de matrícula  2 3 1 5 2 1 b) b) b) ≤ 2 ≤ 1 ≤ 1 

Retidos 11 0 16 0 0 18 b) b) b) ≤ 4 ≤ 1 ≤ 8 

 

Responsável pela recolha de dados: Diretor de Turma 

 

Responsável pela monitorização: Coordenador das Ofertas Formativas de Dupla Certificação 

 
a) Não existem dados de referência 
b) Dados a recolher em 2020 
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OE2: Melhorar a  taxa de sucesso/conclusão  

 

Descrição: 
Pretende-se melhorar a taxa de sucesso dos alunos/formandos em processo de avaliação no 1.º e 2.º ano de 
escolaridade e a taxa de conclusão no 3.º ano de escolaridade até 31 de dezembro do ano em que são completados 
os três anos do ciclo de formação. 

 

Intervenientes: Conselho de turma 

 

Estratégias de ação: 

 Diagnosticar as dificuldades de aprendizagem dos alunos/formandos.  

 Melhorar o feedback formativo. 

 Melhorar o grau de satisfação dos alunos/formandos. 

 

Operacionalização: 

 Identificação das dificuldades de aprendizagem dos alunos/formandos. 

 Estabelecer planos de melhoria de avaliação das aprendizagens que não foram adquiridas pelos 
alunos/formandos. 

 Analisar os questionários e implementação de medidas de melhoria. 

 

Instrumento de registo:  

 Registo dos módulos concluídos por disciplina dos alunos/formandos. 

 Questionário sobre o feedback formativo (Framework de Desenvolvimento pedagógico). 

 Questionário de satisfação sobre a formação ministrada. 

 Atas dos Conselhos de Turma. 

 

Metas a atingir 

 
Ref.: 2018 2019 2020 Meta 2021 

1.º 2.º 3.º 1.º 2.º 3.º 1.º 2.º 3.º 1.º 2.º 3.º 

Taxa de sucesso (%) 88,0 98,7 75,0 94,0 95,3 68,3 b) b) b) ≥ 95% ≥ 99% ≥ 80% 

Grau de satisfação dos alunos / 
formandos (1 a 5) com a 
formação ministrada 

4,1 4,3 4,0 3,12 3,23 3,32 b) b) b) ≥ 4,0 ≥ 4,3 ≥ 4,5 

 

Responsável pela recolha de dados: Diretor de Turma 

 

Responsável pela monitorização: Coordenador das Ofertas Formativas de Dupla Certificação 

 
Obs.: Os inquéritos de 2019 foram alterados de acordo com as competências que pretendemos desenvolver nos 
formandos: comunicação, cooperação, pensamento crítico e criatividade. Na definição de metas os valores de 
referência a considerar serão os do ano de 2019. 
 
a) Dados a recolher em 2020 
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OE3: Promover a qualidade das PAP 

 

Descrição: 
Promover a qualidade da apresentação das PAP. 

 

Intervenientes: Diretores de curso, professor/formadores, orientadores da PAP, encarregados de educação. 

 

Estratégias de ação: 

 Acompanhar o desenvolvimento do projeto das PAP. 

 Promover a qualidade das PAP. 

 

Operacionalização: 

 Registar a progressão e o cumprimento dos prazos estabelecidos. 

 Envolver o encarregado de educação, sempre que existam dificuldades no cumprimento do plano de trabalho 
estabelecido, e promover reuniões trimestrais de feedback formativo.  

 Reforçar os convites a personalidades de reconhecido mérito na área da formação profissional ou dos sectores 
de atividade afins ao curso para integrarem o júri de PAP.  

 Realizar anualmente o concurso a melhor PAP. 

 

Instrumento de registo:  

 Registo de progressão do aluno/formando no trabalho da PAP. 

 Registo das reuniões com os encarregados de educação  

 Atas dos Conselhos de Turma. 

 

Metas a atingir 

 
Ref.: 2018 2019 2020 Meta: 2021 

3.º 3.º 3.º 3.º 

Taxa de conclusão das PAP (%) 82,1% 87,7% b) ≥90% 

 

Fórmulas de cálculo:  

 Taxa de conclusão da PAP = (n.º alunos/formandos que concluíram a PAP / n
o 

total de aluno/formandos que se 
encontram em processo de avaliação) x 100 

 

Responsável pela recolha de dados: Diretor de Curso 

 

Responsável pela monitorização: Coordenador das Ofertas Formativas de Dupla Certificação 

 
b) Dados a recolher em 2020 
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2. Indicador 2 (I2) - Taxa de colocação após conclusão de cursos de EFP  
 

OE4: Incrementar o relacionamento com as empresas 

 

Descrição:  
Promover a vinda à escola de empresários e especialistas de diversas áreas de formação, para testemunharem a sua 
vivência no mundo empresarial, contribuindo, assim, para melhorar resultados obtidos pelos alunos/formandos. 

 

Intervenientes: Conselho de turma, empresários 

 

Estratégias de ação: 

 Desenvolver mecanismos de cooperação com instituições e empresas dos diferentes setores de atividade. 

 Desenvolver com instituições e empresas atividades de formação on the job: sessões de formação e visitas de 
estudo. 

 

Operacionalização: 

 Convidar empresários e especialistas de diversas áreas de formação para dinamizar atividades de formação na 
escola. 

 Realizar visitas de estudo às empresas e instituições dos diferentes setores de atividade. 

 

Indicadores de avaliação:  

 Número de atividades de formação on the job dinamizadas anualmente. 

 Número de visitas de estudo realizadas a empresas e instituições dos diferentes setores de atividade. 

 

Metas a atingir 

 
Ref.: 2018 2019 2020 Meta 2021 

1.º 2.º 3.º 1.º 2.º 3.º 1.º 2.º 3.º 1.º 2.º 3.º 

Grau de execução (%) a) a) a) a) a) a) b) b) b) 100% 100% 100% 

 

Fórmulas de cálculo:  

 Grau de execução = (n.º atividades concretizadas / n.
o 

atividades planeadas) x 100 

 

Responsável pela recolha de dados: Diretor de Curso 

 

Responsável pela monitorização: Coordenador das Ofertas Formativas de Dupla Certificação 

 
a) Não existem dados de referência 

b) Dados a recolher em 2020 
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3. Indicador 3 (I3) - Utilização das competências adquiridas no local de trabalho  
 
Alínea a) - Percentagem de alunos/formandos que completam um curso de EFP e que trabalham em 
profissões diretamente relacionadas com o curso/Área de Educação e Formação que concluíram. 
 

OE5: Definir o caminho a percorrer 

 

Descrição:  
Atividades de informação escolar e profissional, com vista à análise dos diversos caminhos após o 12ºano, ao nível 
escolar e profissional. 

 

Intervenientes: Conselho de turma, SPO, entidades convidadas 

 

Estratégias de ação: 

 Conhecer as alternativas de formação existentes após o 12ºano e facilitar o processo de decisão na definição do 
percurso vocacional de cada um. 

 Promover sessões técnicas de procura de emprego, para os alunos/formandos do 3.º ano. 

 Adequar o perfil do aluno/formando ao local de estágio, tentando potenciar ao máximo a sua empregabilidade.  

 

Operacionalização: 

 Dinamização de sessões de informação escolar e profissional, que incluam as seguintes atividades: 
i) Workshops ligados à entrada no mundo do trabalho.  
ii) Testemunhos profissionais. 
iii) Sessões subjacentes ao tema “Empregabilidade e Mobilidade”. 
iv) Visitas de estudo relacionadas com a informação escolar e profissional. 
v) Informação escolar e profissional. 

 Dinamização de sessões técnicas de procura de emprego, que incluam as seguintes atividades: 

 Formação acerca de atitudes empreendedoras na procura de trabalho. 

 Simulação de entrevistas de emprego e análise subsequente acerca dos pontos positivos e dos pontos a 
melhorar. 

 Apresentação do curriculum vitae em Português e em Inglês. 

 Calendarização com as empresas de reuniões, tendo como objetivo: 

 Conhecer a empresa e estabelecer qual o perfil do aluno/formando pretendido pelo empresário.  

 O empresário conhecer o formando/aluno e dar a conhecer a empresa, as funções a desempenhar durante 
o estágio e o professor/formador em contexto de trabalho. 

 

Indicadores de avaliação:  

 Registo com as sessões de informação escolar e profissionais realizadas; 

 Registo das sessões técnicas de procura de emprego realizadas; 

 Registo das reuniões realizadas com as empresas; 

 

Metas a atingir 

 
Ref.: 2018 2019 2020 Meta 2021 

1.º 2.º 3.º 1.º 2.º 3.º 1.º 2.º 3.º 1.º 2.º 3.º 

Grau de execução (%) a) a) a) a) a) a) b) b) b) 100% 100% 100% 

 

Fórmulas de cálculo:  

 Grau de execução = (n.º atividades concretizadas / n.
o 

atividades planeadas) x 100 

 

Responsável pela recolha e monitorização de dados: Coordenador das Ofertas Formativas de Dupla Certificação 

 
a) Não existem dados de referência 

b) Dados a recolher em 2020 
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Alínea b) - Percentagem de empregadores que estão satisfeitos com os formandos que completaram um 
curso de EFP.

 
 

 
OE6: Medir o grau de satisfação das empresas 

 

Descrição:  
Pretende-se medir o grau de satisfação sobre o trabalho desenvolvido e sobre as competências pessoais e sociais 
(comunicação, cooperação, pensamento crítico e criatividade) desenvolvidas pelo aluno/formando. 

 

Intervenientes: Diretores de curso.  

 

Estratégias de ação: 

 Analisar as avaliações obtidas na FCT. 

 Realizar inquéritos de satisfação às empresas/empregadores. 

 Recolher as sugestões e/ou recomendações feitas pelas empresas parceiras em relação às competências a 
melhorar/desenvolver pelos alunos. 

 

Operacionalização: 

 Análise das médias obtidas no final da FCT. 

 Realizar, no final da FCT, um inquérito de satisfação sobre o trabalho desenvolvido e sobre as competências 
pessoais e sociais (comunicação, cooperação, pensamento crítico e criatividade) desenvolvidas pelo 
aluno/formando. 

 Realizar dois inquéritos de satisfação (6 e 12 meses) aos empregadores, após 6 meses e 12 meses da conclusão 
do curso, para os alunos/formandos inseridos no mercado de trabalho.  

 Analisar as sugestões e/ou recomendações recolhidas na FCT e nos inquéritos tendo com o objetivo de melhorar 
o desempenho dos alunos/formandos e alinhar a formação ministrada na escola com a empresa.  

 

Indicadores de avaliação:  

 Caderneta da FCT 

 Inquéritos de satisfação 

 

Metas a atingir 

 
Referência 2018 2019 2020 Meta 2021 

3.º 3.º 3.º 3.º 

Média obtida na FCT 17,4 18,3 c) ≥18 

Inquérito satisfação FCT 4,5 4,1 c) ≥ 4,5 

Inquérito satisfação empregadores (6 e12 meses) a) b) c) ≥ 4,0 

 

Responsável pela recolha e monitorização de dados: Coordenador das Ofertas Formativas de Dupla Certificação 

 
a) Não existem dados de referência 

b) Dados a recolher em 2020 

c) Dados a recolher em 2021 

 

VIII. AVALIAÇÃO  
 

Compete à Equipa EQAVET proceder à recolha periódica dos dados relativos aos resultados das estratégias 
implementadas e compará-los com as metas estabelecidas no Projeto Educativo e no Plano de Ação, de 
forma a verificar se estão ou não aquém dos valores pretendidos. Caso se verifique que os resultados 
alcançados se encontram aquém do esperado, devem os responsáveis procurar encontrar estratégias 
alternativas e delinear ações de melhoria, envolvendo os Stakeholders. 
 

 
 



 

Documento Base - EQAVET 
 

26 
 

Emitido parecer favorável na reunião de Conselho Pedagógico de 14 de janeiro de 2020 
 

 
O Diretor 

 
 

_______________________________ 
(Fernando Augusto Quaresma Mota) 

 
 
Apreciado em reunião de Conselho Geral realizada no dia 5 de fevereiro de 2020. 
 

 
A Presidente do Conselho Geral  

 
 

______________________________________ 
(Dra. Maria Helena de Carvalho Martins Oliveira) 
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ANEXOS 
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A1 – REGISTOS DE INFORMAÇÃO 
 
Indicador 1 (I1): Taxa de Conclusão em cursos de EFP [Indicador EQAVET n.º 4 alínea a)] 3 

 
Responsável pela recolha: Coordenador das OFDC 

 
i) Ciclo de Formação: 2014/2017  
 

A - CAEF B - Curso 
C - Ingressos 

D - Conclusão no tempo previsto (até 
31/12/2017) 

M F T m TM (%) F TF (%) TM+F TT (%) 
341 Técnico de Comércio  10 7 17 4 40 7 100 11 64,7 

524 Técnico de Análise Laboratorial 1 9 10 1 100 9 100 10 100 

811 Técnico de Restauração - Restaurante/Bar 5 5 10 4 80 4 80 8 80,0 

523 Técnico de Eletrónica, Automação e Computadores 21 1 22 16 76,19 1 100 17 77,27 

Totais: 37 22 59 25 67,57 21 95,45 46 77,97 

 

A - CAEF 

E- Conclusão após o tempo previsto (até 
31/12/2018) 

F - Conclusão (D+E) 

M TM (%) F TF (%) TM+F TT (%) M TM (%) F TF (%) TM+F TT (%) 
341 0 0 0 0 0 0 4 40,0 7 100 11 64,7 

524 0 0 0 0 0 0 1 100 9 100 10 100 

811 0 0 0 0 0 0 4 80,0 4 80,0 8 80,0 

523 0 0 0 0 0 0 16 76,19 1 100 17 77,27 

Totais 0 0 0 0 0 0 25 67,57 21 95,45 46 77,97 

 

A - CAEF 
G - Desistência H – Não aprovados (até 31/12/2018) 

M TM (%) F TF (%) TM+F TT (%) M TM (%) F TF (%) TM+F TT (%) 
341 0 0 0 0 0 0 6 60,0 0 0 6 35,3 

524 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

811 0 0 0 0 0 0 1 20,0 1 20,0 2 20,0 

523 0 0 0 0 0 0 5 23,81 0 0 5 22,73 

Totais 0 0 0 0 0 0 12 32,43 1 4,55 13 22,03 

 

ii) Ciclo de Formação: 2015/ 2018  
 

A - CAEF B - Curso 
C - Ingressos D - Conclusão no tempo previsto (até 31/12/2018) 

M F T m TM (%) F TF (%) TM+F TT (%) 
341 Técnico de Comércio  10 16 26 2 20,0 8 50,0 10 38,5 

523 Técnico de Eletrónica, Automação e Computadores 11 0 11 8 72,7 0 0 8 72,7 

524 Técnico de Gestão de Equipamentos Informáticos 18 1 19 17 94,4 1 100 18 94,7 

811 Técnico de Restauração – Restaurante/Bar 7 12 19 3 42,9 9 75,0 12 63,2 

Totais: 39 17 56 27 69,2 9 52,9 36 64,3 

                                                                 
3
  

A – Código da Área de Educação e Formação (Portaria n.º 256/2005, de 16 de março) na qual se integra o curso.  
B - Designação do(s) curso(s) iniciado(s) no ciclo de formação em análise.  
C - Número total de alunos/formandos que ingressaram no curso em qualquer momento do ciclo de formação [género masculino (m); género 
feminino (f); total (t)].  
D - Número de alunos/formandos que concluíram o curso até ao fim do ano civil em que terminou o ciclo de formação em análise [género 
masculino (m); género feminino (f); total (t)].  
E - Número de alunos/formados que concluíram o curso após o fim do ano civil em que terminou o ciclo de formação em análise e até 31de 
dezembro do ano seguinte [género masculino (m); género feminino (f); total (t)].  
F - Conclusão global (Número de alunos/formandos que concluíram o curso até 31 de dezembro do ano seguinte ao final do ciclo de formação) 
[género masculino (m); género feminino (f); total (t)].  
G – Número de alunos/formandos que deixaram de frequentar o curso em qualquer momento do ciclo de formação [género masculino (m); género 
feminino (f); total (t)].  
H – Número de alunos/formandos, que tendo frequentado o curso até ao seu final, não obtiveram aprovação em qualquer uma das suas 
componentes (eg. módulos, prova final, formação em contexto de trabalho) até 31 de dezembro do ano seguinte ao último ano do ciclo de 
formação [género masculino (m); género feminino (f); total (t)]. 
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A - CAEF 

E- Conclusão após o tempo previsto (até 
31/12/2019) 

F - Conclusão (D+E) 

M TM (%) F TF (%) TM+F TT (%) M TM (%) F TF (%) TM+F TT (%) 
341 0 0 0 0 0 0 2 20,0 8 50,0 10 64,7 

523 0 0 0 0 0 0 8 72,7 0 0 8 64,7 

524 0 0 0 0 0 0 17 94,4 1 100 18 100 

811 0 0 0 0 0 0 3 42,9 9 75,0 12 80,0 

Totais 0 0 0 0 0 0 27 69,2 9 52,9 36 63,2 

 

A - CAEF 
G - Desistência H – Não aprovados (até 31/12/2019) 

M TM (%) F TF (%) TM+F TT (%) M TM (%) F TF (%) TM+F TT (%) 
341 2 20,0 1 6,3 3 11,5 6 60,0 6 37,5 12 46,2 

523 2 18,2 0 0 2 18,2 1 9,1 0 0 1 9,1 

524 0 0 0 0 0 0 1 5,6 0 0 1 5,3 

811 1 14,3 1 8,3 2 10,5 3 42,9 2 16,7 5 26,3 

Totais 4 10,3 1 5,9 5 8,9 8 20,5 6 35,3 14 25,0 

 

iii) Ciclo de Formação: 2016/2019  
 

A - 
CAEF 

B - Curso 
C - Ingressos D - Conclusão no tempo previsto (até 31/12/2019) 

M F T m TM (%) F TF (%) TM+F TT (%) 
341 Técnico de Comércio  4 16 20 3 75,0 11 68,8 14 70,0 

524 Técnico de Análise Laboratorial  5 8 13 5 100 8 100 13 100 

 524 Técnico de Gestão de Equipamentos Informáticos 9 0 9 7 77,8 0 0 7 77,8 

 523 Técnico de Eletrónica, Automação e Computadores 10 0 10 5 50,0 0 0 5 50,0 

811 Técnico de Restauração – Restaurante/Bar 5 5 10 4 80,0 4 80,0 8 80,0 

Totais: 18 24 42 15 83,3 19 79,2 34 81,0 

 

A - CAEF 
E- Conclusão após o tempo previsto (até 31/12/2020) F - Conclusão (D+E) 

M TM (%) F TF (%) TM+F TT (%) M TM (%) F TF (%) TM+F TT (%) 
341 a) a) a) a) a) a) 3 75,0 11 68,8 14,0 70,0 

524 a) a) a) a) a) a) 5 100 8 100 13,0 100,0 

 524 a) a) a) a) a) a) 7 77,8 0 0 7,0 77,8 

 523 a) a) a) a) a) a) 5 50,0 0 0 5,0 50,0 

811 a) a) a) a) a) a) 4 80,0 4 80,0 8,0 80,0 

Total a) a) a) a) a) a) 15 83,3 19 79,2 34,0 81,0 

 

A - CAEF 
G - Desistência H – Não aprovados (até 31/12/2020) 

M TM (%) F TF (%) TM+F TT (%) M TM (%) F TF (%) TM+F TT (%) 
341 0 0 0 0 0 0 a) a) a) a) a) a) 

524 0 0 0 0 0 0 a) a) a) a) a) a) 

 524 0 0 0 0 0 0 a) a) a) a) a) a) 

 523 1 10 0  0 1 10 a) a) a) a) a) a) 

811 0 0 0 0 0 0 a) a) a) a) a) a) 

Total 0 0 0 0 0 0 a) a) a) a) a) a) 

 
a) Dados a recolher até 31/12/2020 
 
Notas:  
As taxas são calculadas de acordo com a fórmula (am,f ou t / bm,f ou t) ×100, com arredondamento às décimas, em que:  
am = n.º de alunos/formandos do género masculino que se encontram numa dada situação (colunas D a H);  
af = n.º de alunos/formandos do género feminino que se encontram numa dada situação (colunas D a H);  
at = n.º total de alunos/formandos que se encontram numa dada situação (colunas D a H);  
bm = n.º de alunos/formandos do género masculino que ingressaram no curso (coluna C);  
bf = n.º de alunos/formandos do género feminino que ingressaram no curso (coluna C);  
bt = n.º total de alunos/formandos que ingressaram no curso (coluna C). 
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Indicador 2 (I2): Taxa de colocação após conclusão de cursos de EFP [Indicador EQAVET n.º 5 alínea a)] 4 
 
Responsável pela recolha: Coordenador das OFDC 
 
i) Ciclo de Formação: 2014/2017 e 2015/2018  
 
Não existem dados de referência para estes ciclos de formação. 
 
ii) Ciclo de Formação: 2016/2019  
 

A - 
CAEF 

B - Curso 
C - Diplomados D – Empregados (tempo inteiro) 

M F TT (%) M TM (%) F TF (%) TM+F TT (%) 

341 Técnico de Comércio  4 16 20 a) a) a) a) a) a) 

524 Técnico de Análise Laboratorial  5 8 13 a) a) a) a) a) a) 

 524 Técnico de Gestão de Equipamentos Informáticos 9 0 9 a) a) a) a) a) a) 

 523 Técnico de Eletrónica, Automação e Computadores 10 0 10 a) a) a) a) a) a) 

811 Técnico de Restauração – Restaurante/Bar 5 5 10 a) a) a) a) a) a) 

Totais 18 24 42 a) a) a) a) a) a) 

 

A - CAEF 
E- Empregados (tempo parcial) F- Empregados (Contrato sem termo) 

M TM (%) F TF (%) TM+F TT (%) M TM (%) F TF (%) TM+F TT (%) 
341 a) a) a) a) a) a) a) a) a) a) a) a) 

524 a) a) a) a) a) a) a) a) a) a) a) a) 

 524 a) a) a) a) a) a) a) a) a) a) a) a) 

 523 a) a) a) a) a) a) a) a) a) a) a) a) 

811 a) a) a) a) a) a) a) a) a) a) a) a) 

Totais a) a) a) a) a) a) a) a) a) a) a) a) 

 
 

A - CAEF 
G - Empregados (Contrato a termo) H - Total de Empregados (D+E) ou (F+G) 

M TM (%) F TF (%) TM+F TT (%) M TM (%) F TF (%) TM+F TT (%) 
341 a) a) a) a) a) a) a) a) a) a) a) a) 

524 a) a) a) a) a) a) a) a) a) a) a) a) 

 524 a) a) a) a) a) a) a) a) a) a) a) a) 

 523 a) a) a) a) a) a) a) a) a) a) a) a) 

811 a) a) a) a) a) a) a) a) a) a) a) a) 

Totais a) a) a) a) a) a) a) a) a) a) a) a) 

 

                                                                 
4  

A – Código da Área de Educação e Formação (Portaria n.º 256/2005, de 16 de março) na qual se integra o curso.  
B - Designação do(s) curso(s) iniciado(s) no ciclo de formação em análise.  
C - Número de diplomados, conforme coluna F  do Registo de Informação sobre Conclusão dos Cursos (Indicador EQAVET 4a).  
D, E, F, G – Diplomados empregados por conta de outrem, em cada uma das situações referenciadas, face ao emprego [género 
masculino (m); género feminino (f); total (t)].  
H – Somatório dos diplomados que estão empregados por conta de outrem [género masculino (m); género feminino (f); total (t)].  
I – Diplomados que estão à procura de emprego, isto é, formalmente registados num serviço/sistema destinado a esse efeito 
[género masculino (m); género feminino (f); total (t)].  
J - Diplomados que estão a trabalhar por conta própria [género masculino (m); género feminino (f); total (t)].  
K – Diplomados que estão a frequentar estágios profissionais remunerados.  
L - Somatório dos diplomados que estão no mercado de trabalho: empregados (H), à procura de emprego (I), a trabalhar por conta 
própria (J) e a frequentar estágios profissionais (K) [género masculino (m); género feminino (f); total (t)].  
M - Diplomados que estão a frequentar cursos de formação de nível pós-secundário (CET, CTESP) [género masculino (m); género 
feminino (f); total (t)].  
N - Diplomados que estão a frequentar o ensino superior [género masculino (m); género feminino (f); total (t)]. 
O - Somatórios dos diplomados em prosseguimento de estudos: a frequentar formação de nível pós-secundário (M), a frequentar o 
ensino superior (N) [género masculino (m); género feminino (f); total (t)].  
P – Diplomados que não estão em qualquer das situações referidas em D a O [género masculino (m); género feminino (f); total (f)].  
Q – Diplomados cuja situação é desconhecida (diferença entre o número de diplomados C e o somatório das situações referidas em 
L, O e P) [género masculino (m); género feminino (f); total (f)]. 
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A - CAEF 
I – Á procura de emprego J – Trabalhadores por conta própria 

M TM (%) F TF (%) TM+F TT (%) M TM (%) F TF (%) TM+F TT (%) 
341 a) a) a) a) a) a) a) a) a) a) a) a) 

524 a) a) a) a) a) a) a) a) a) a) a) a) 

 524 a) a) a) a) a) a) a) a) a) a) a) a) 

 523 a) a) a) a) a) a) a) a) a) a) a) a) 

811 a) a) a) a) a) a) a) a) a) a) a) a) 

Totais a) a) a) a) a) a) a) a) a) a) a) a) 

 

A - CAEF 
K – A frequentar estágios profissionais L – Total no mercado de trabalho (H+I+J+K) 

M TM (%) F TF (%) TM+F TT (%) M TM (%) F TF (%) TM+F TT (%) 
341 a) a) a) a) a) a) a) a) a) a) a) a) 

524 a) a) a) a) a) a) a) a) a) a) a) a) 

 524 a) a) a) a) a) a) a) a) a) a) a) a) 

 523 a) a) a) a) a) a) a) a) a) a) a) a) 

811 a) a) a) a) a) a) a) a) a) a) a) a) 

Totais a) a) a) a) a) a) a) a) a) a) a) a) 

 

A - CAEF 
M – A frequentar formação de nível pós-secundário N – A frequentar o ensino superior 

M TM (%) F TF (%) TM+F TT (%) M TM (%) F TF (%) TM+F TT (%) 
341 a) a) a) a) a) a) a) a) a) a) a) a) 

524 a) a) a) a) a) a) a) a) a) a) a) a) 

 524 a) a) a) a) a) a) a) a) a) a) a) a) 

 523 a) a) a) a) a) a) a) a) a) a) a) a) 

811 a) a) a) a) a) a) a) a) a) a) a) a) 

Totais a) a) a) a) a) a) a) a) a) a) a) a) 

 

A - CAEF 
O - Total em prosseguimento de estudos (M+N) P – Outras situações 

M TM (%) F TF (%) TM+F TT (%) M TM (%) F TF (%) TM+F TT (%) 
341 a) a) a) a) a) a) a) a) a) a) a) a) 

524 a) a) a) a) a) a) a) a) a) a) a) a) 

 524 a) a) a) a) a) a) a) a) a) a) a) a) 

 523 a) a) a) a) a) a) a) a) a) a) a) a) 

811 a) a) a) a) a) a) a) a) a) a) a) a) 

Totais a) a) a) a) a) a) a) a) a) a) a) a) 

 

A - CAEF 
N – Situação desconhecida 

M TM (%) F TF (%) TM+F TT (%) 
341 a) a) a) a) a) a) 

524 a) a) a) a) a) a) 

 524 a) a) a) a) a) a) 

 523 a) a) a) a) a) a) 

811 a) a) a) a) a) a) 

Totais a) a) a) a) a) a) 

 

a) Dados a recolher em 2020 
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Indicador 3 (I3): Utilização das competências adquiridas no local de trabalho [Indicador EQAVET n.º 6 
alínea a) e b)]  
 

Responsável pela recolha: Coordenador das OFDC 
 

Alínea a) 5 
 

Situação 1: Diplomados empregados por conta de outrem 
 
i) Ciclo de Formação: 2014/2017 e 2015/2018  
 
Não existem dados de referência para estes ciclos de formação. 
 
ii) Ciclo de Formação: 2016/2019  
 
 

A - 
CAEF 

B - Curso 

C – Diplomados 

empregados por conta 

de outrem 

D – Diplomados que exercem profissões 

relacionadas com o curso/AEF Concluído 

M F TT (%) M TM (%) F TF (%) TM+F TT (%) 

341 Técnico de Comércio  4 16 20 a) a) a) a) a) a) 

524 Técnico de Análise Laboratorial  5 8 13 a) a) a) a) a) a) 

 524 Técnico de Gestão de Equipamentos Informáticos 9 0 9 a) a) a) a) a) a) 

 523 Técnico de Eletrónica, Automação e Computadores 10 0 10 a) a) a) a) a) a) 

811 Técnico de Restauração – Restaurante/Bar 5 5 10 a) a) a) a) a) a) 

Totais 18 24 42 a) a) a) a) a) a) 

 

A - CAEF 
E – Diplomados que exercem profissões não 

relacionadas com o curso/ AEF Concluído 
M TM (%) F TF (%) TM+F TT (%) 

341 a) a) a) a) a) a) 

524 a) a) a) a) a) a) 

 524 a) a) a) a) a) a) 

 523 a) a) a) a) a) a) 

811 a) a) a) a) a) a) 

Totais a) a) a) a) a) a) 

 

a) Dados a recolher em 2020 
 
  

                                                                 
5
  

A – Código da Área de Educação e Formação (Portaria n.º 256/2005, de 16 de março) na qual se integra o curso.  
B - Designação do(s) curso(s) iniciado(s) no ciclo de formação em análise.  
C - Número de diplomados a trabalhar por conta de outrem, conforme coluna H do Registo de Informação sobre Colocação após 
Conclusão dos Cursos (Indicador EQAVET 5a).  
F - Número de diplomados a trabalhar por conta própria, conforme coluna J do Registo de Informação sobre Colocação após 
Conclusão dos Cursos (Indicador EQAVET 5a).  
I - Número de diplomados a trabalhar, conforme somatório das colunas C e F.  
D, G e J - Diplomados que exercem profissões diretamente relacionadas com o curso/AEF concluído. [género masculino (m); género 
feminino (f); total (t)].  
E, H e K - Diplomados que exercem profissões não diretamente relacionadas com o curso/AEF concluído. [género masculino (m); 
género feminino (f); total (t)]. 
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Situação 2: Diplomados empregados por conta própria 

i) Ciclo de Formação: 2014/2017 e 2015/2018  
 
Não existem dados de referência para estes ciclos de formação. 
 
ii) Ciclo de Formação: 2016/ 2019 
 

A - 
CAEF 

B - Curso 

F – Diplomados a 

trabalhar por conta 

própria 

G – Diplomados que exercem profissões 

relacionadas com o curso/AEF Concluído 

M F TT (%) M TM (%) F TF (%) TM+F TT (%) 

341 Técnico de Comércio  4 16 20 a) a) a) a) a) a) 

524 Técnico de Análise Laboratorial  5 8 13 a) a) a) a) a) a) 

 524 Técnico de Gestão de Equipamentos Informáticos 9 0 9 a) a) a) a) a) a) 

 523 Técnico de Eletrónica, Automação e Computadores 10 0 10 a) a) a) a) a) a) 

811 Técnico de Restauração – Restaurante/Bar 5 5 10 a) a) a) a) a) a) 

Totais 18 24 42 a) a) a) a) a) a) 

 

A - CAEF 
H – Diplomados que exercem profissões não 

relacionadas com o curso/AFP 

M TM (%) F TF (%) TM+F TT (%) 

341 a) a) a) a) a) a) 

524 a) a) a) a) a) a) 

 524 a) a) a) a) a) a) 

 523 a) a) a) a) a) a) 

811 a) a) a) a) a) a) 

Totais a) a) a) a) a) a) 

 
a) Dados a recolher em 2020 
 
Situação 1 + 2: Diplomados a trabalhar 
 

A - 
CAEF 

B - Curso 
I – Diplomados a 

trabalhar (C+F) 
J – Diplomados que exercem profissões 

relacionadas com o curso/ AEF Concluído 

M F TT (%) M TM (%) F TF (%) TM+F TT (%) 

341 Técnico de Comércio  4 16 20 a) a) a) a) a) a) 

524 Técnico de Análise Laboratorial  5 8 13 a) a) a) a) a) a) 

 524 Técnico de Gestão de Equipamentos Informáticos 9 0 9 a) a) a) a) a) a) 

 523 Técnico de Eletrónica, Automação e Computadores 10 0 10 a) a) a) a) a) a) 

811 Técnico de Restauração – Restaurante/Bar 5 5 10 a) a) a) a) a) a) 

Totais 18 24 42 a) a) a) a) a) a) 

 

A - CAEF 
K – Diplomados que exercem profissões não 

relacionadas com o curso/ AEF Concluído 

M TM (%) F TF (%) TM+F TT (%) 

341 a) a) a) a) a) a) 

524 a) a) a) a) a) a) 

 524 a) a) a) a) a) a) 

 523 a) a) a) a) a) a) 

811 a) a) a) a) a) a) 

Totais a) a) a) a) a) a) 

 

a) Dados a recolher em 2020 
 
 
 
 



 

Documento Base - EQAVET 
 

34 
 

Alínea b) 6 
 

Responsável pela recolha: Coordenador das OFDC 
 

Situação 1: Diplomados empregados em profissões relacionadas com o curso/AEF concluído 
 

i) Ciclo de Formação: 2014/2017 e 2015/2018  
 
Não existem dados de referência para estes ciclos de formação. 
 
ii) Ciclo de Formação: 2016/2019  
 

A - Competências 
B - Satisfação 

C 
Total 

D  
Tx (%) 

E 
Média  

(1) 
Insatisfeito 

(2)  
Pouco satisfeito 

(3) 
Satisfeito 

(4) 
Muito satisfeito 

Competências técnicas inerentes 
ao posto de trabalho de trabalho  

a) a) a) a) a) a) a) 

Planeamento e organização a) a) a) a) a) a) a) 

Responsabilidade e autonomia a) a) a) a) a) a) a) 

Comunicação e relações 
interpessoais  

a) a) a) a) a) a) a) 

Trabalho em equipa a) a) a) a) a) a) a) 

Totais a) a) a) a) a) a) a) 

 
a) Dados a recolher em 2020 
 
Situação 2: Diplomados empregados em profissões não relacionadas com o curso/AEF concluído 
 

A - Competências 
B - Satisfação C 

Total 
D  

Tx (%) 
E 

Média  
(1) 

Insatisfeito 
(2)  

Pouco satisfeito 
(3) 

Satisfeito 
(4) 

Muito satisfeito 

Competências técnicas inerentes 
ao posto de trabalho de trabalho  

a) a) a) a) a) a) a) 

Planeamento e organização a) a) a) a) a) a) a) 

Responsabilidade e autonomia a) a) a) a) a) a) a) 

Comunicação e relações 
interpessoais  

a) a) a) a) a) a) a) 

Trabalho em equipa a) a) a) a) a) a) a) 

Totais a) a) a) a) a) a) a) 
 

a) Dados a recolher em 2020 
 
  

                                                                 
6  

A - Competências profissionais (técnicas e transversais) a avaliar pelos empregadores, no desempenho dos diplomados que 
empregam.  
B – Número de diplomados empregados avaliados pelos empregadores, por nível da escala de satisfação utilizada e por 
competência.  
C - Número total de avaliações atribuídas pelos empregadores por competência (bem como no conjunto de todas elas).  
D – Taxa de satisfação dos empregadores por competência (bem como no conjunto de todas elas).  
E – Média de satisfação dos empregadores por competência (bem como no conjunto de todas elas). Quanto mais perto de 4 for o 
resultado da média, maior é a satisfação. 
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Situação 1+2: Diplomados empregados em profissões relacionadas e não relacionadas com o curso/ AEF 
concluído  
 

A - Competências 
B - Satisfação 

C 
Total 

D  
Tx (%) 

E 
Média  

(1) 
Insatisfeito 

(2)  
Pouco satisfeito 

(3) 
Satisfeito 

(4) 
Muito satisfeito 

Competências técnicas inerentes 
ao posto de trabalho de trabalho  

a) a) a) a) a) a) a) 

Planeamento e organização a) a) a) a) a) a) a) 

Responsabilidade e autonomia a) a) a) a) a) a) a) 

Comunicação e relações 
interpessoais  

a) a) a) a) a) a) a) 

Trabalho em equipa a) a) a) a) a) a) a) 

Totais a) a) a) a) a) a) a) 

 

a) Dados a recolher em 2020 
 


