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ENQUADRAMENTO  

 

Este documento estabelece o Sistema de Avaliação da Escola Profissional de Desenvolvimento Rural de 

Grândola (EPDRG) assumido como Sistema de Garantia da Qualidade da Educação e Formação Profissional 

em linha com o Quadro de Referência Europeu (EQAVET).  

O modelo de avaliação foi elaborado com base na seguinte legislação e orientações metodológicas: 

- Lei de Bases do Sistema Educativo; 

- Lei nº 31/2002 de 20 de Dezembro; 

- Decreto-Lei nº 92/2014 de 20 de junho; 

- Decreto – Lei nº 75/2008 de 22 de abril republicado pelo DL nº137/2012, de 5 de julho; 

- Implementação de Sistemas de Garantia da Qualidade em linha com o Quadro de Referência Europeu da 

Qualidade para a Educação e Formação Profissionais (Quadro EQAVET) - Orientação Metodológica nº 1, 

actualizada em 11 de abril/2016 da ANQEP; 

- Implementação de Sistemas de Garantia da Qualidade em linha com o Quadro de Referência Europeu da 

Qualidade para a Educação e Formação Profissionais (Quadro EQAVET) – Documento Base Nota nº 1, de 11 de 

abril/2016 da ANQEP; 

- Garantia da Qualidade nas Modalidades de Dupla Certificação - Um Guião para Operadores de Educação e 

Formação Profissional, Maria Emília Galvão, ANQEP, Maio de 2015; 

- Quadro de Referência para a Avaliação Externa das Escolas, Inspeção Geral da Educação e Ciência 

 

O documento base está organizado em três partes que, de forma articulada, fundamentam o modelo adotado: a 

primeira parte refere-se à apresentação da escola enquanto instituição de ensino da rede pública do Ministério 

da Educação (ME) vocacionado para a Educação e Formação Profissional que presta serviço público de 

educação e integra a rede de entidades formadoras do Sistema Nacional de Qualificações - elemento interativo 

da rede de agentes de desenvolvimento educativo e socioeconómico, evidenciando os aspetos gerais da 

caraterização da instituição no contexto regional; a segunda, descreve o sistema de avaliação e de garantia da 

qualidade implementado na EPDRG, em consonância com o quadro EQAVET, identificação e envolvimento dos 

stakeholders, nomeadamente a atribuição de responsabilidades, nas fases do Sistemas de Garantia da 

Qualidade através dos indicadores seleccionados, e ainda o modo como em cada fase do ciclo de qualidade, os 

resultados são utilizados e publicitados, bem como o Plano de Ação elaborado tendo como ponto de partida a 

situação da EPDRG face aos resultados dos indicadores de referência calculados para o ciclo 2011-2014, e 

perspetivados para os próximos três anos letivos; e na terceira parte são feitas algumas reflexões finais sobre o 

processo de elaboração deste documento. 
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PARTE I - APRESENTAÇÃO DA ESCOLA 

 

1. NATUREZA DA INSTITUIÇÃO E SEU CONTEXTO 

 

A EPDRG é uma Escola profissional pública, que de acordo com o DL 92/2014 de 20 de junho, é um 

estabelecimento de ensino predominantemente vocacionado para a oferta de cursos de ensino e formação 

profissional dual, no âmbito do ensino não superior, que funciona na dependência do Ministério da Educação 

(ME) e integra a rede pública de estabelecimentos de ensino. 

No quadro das suas responsabilidades, são conferidas às escolas profissionais as seguintes atribuições: 

a) Proporcionar aos alunos uma formação geral, científica, tecnológica e prática, visando a sua inserção 

socioprofissional e permitindo o prosseguimento de estudos; 

b) Preparar os alunos para o exercício profissional qualificado, nas áreas de educação e formação que 

constituem a sua oferta formativa; 

c) Proporcionar aos alunos contactos com o mundo do trabalho e experiências profissionais de caráter 

sistemático; 

d) Promover o trabalho em articulação com as instituições económicas, profissionais, associativas, sociais e 

culturais, da respetiva região e ou setor de intervenção, tendo em vista a adequação da oferta formativa às suas 

necessidades específicas e a otimização dos recursos disponíveis; 

e) Contribuir para o desenvolvimento económico e social do país, em particular da região onde se localizam e 

dos setores de atividade, através de uma formação de qualidade dos recursos humanos. 

 

A Escola Profissional de Desenvolvimento Rural de Grândola doravante designada por EPDRG, localiza-se no 

Concelho de Grândola, no litoral do Baixo Alentejo, a Sul do Distrito de Setúbal. Este concelho é limitado a Norte 

pelos concelhos de Alcácer do Sal e Setúbal, a Sul por Santiago do Cacém, a Este por Ferreira do Alentejo e a 

Oeste pelo Oceano Atlântico. Tem uma área total de 825,9 Km2, cerca de 14 896 habitantes (in censos 2011), 

distribuídos por 4 freguesias, União das Freguesias de Grândola e Santa Margarida da Serra, Melides, Carvalhal 

e Azinheira dos Barros, que apresentam ainda elevada ruralidade, sendo a densidade populacional de 18,0 

hab/Km2. Segundo dados da Pordata, em 2015, a taxa de natalidade é 8,6% e a taxa de mortalidade 14,7%, 

sendo a média nacional destas taxas respetivamente 8,3% e 10,5%. Relativamente à população residente, 

51,1% são pensionistas (in Censos 2011), havendo uma evolução negativa na população relativamente ao 

último censo. A taxa de analfabetismo é de 12,5%. Em 2011, a distribuição da população residente por nível de 

escolaridade era: 1º ciclo – 28.7%, 2º e 3º ciclo - 30,5 %, ensino secundário – 14,3% e 7,3% ensino superior. 

A taxa de atividade da população é de 48,5 %, a taxa de desemprego 11,1%, ocupando o sector terciário 71,6% 

dos postos de trabalho e os sectores primário e secundário, que já foram no passado os principais sectores de 

atividade, dão trabalho respetivamente a 8,2% e 20,3% da população (in censos 2011).  
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O Concelho possui 45 km de costa de boas praias, inscritas numa paisagem ainda muito natural e 

ambientalmente bem conservada, que se estende desde a península de Troia até à Freguesia de Melides, onde 

se erguem grandes empreendimentos turísticos, e começam também a proliferar explorações agrícolas e agro-

pecuárias, que são certamente oportunidades de emprego para jovens e adultos nestas áreas, ajudando assim a 

fixar a população do Litoral Alentejano. 

No presente ano letivo a composição dos recursos humanos existentes na EPDRG é a que se apresenta na 

Quadro 1. 

Quadro nº1 – COMPOSIÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS em 2016/17 

PESSOAL DOCENTE 
 

PESSOAL NÃO DOCENTE 

Quadro de Escola  8  Psicóloga  1  
Contratado c/ Vinculo 1   

QE mobilidade interna  1  Assistentes técnicos  5  
QZP mobilidade interna  3  Assistentes operacionais  9  
Contratados incluindo 910  15  Assistentes operacionais, contratados a tempo parcial  3  
TOTAL  28  TOTAL 18  

 

Relativamente ao ano letivo 2016/2017, as características gerais da população escolar são as seguintes:  

- São do Sexo Masculino – 112 alunos (58,3%) e Feminino – 80 alunas (41,7%); No entanto, 68,75% dos 

rapazes (77 rapazes) frequentam os cursos da área agrícola e apenas 23,75% de raparigas em agricultura (19 

alunas). Já no que se refere aos cursos de turismo, são as raparigas que dominam a população, pois 76,25% 

das raparigas frequentam a área de turismo (61 das 80 alunas), seno este cursos frequentados por apenas 35 

rapazes (31,25%);  

- Provenientes do Litoral alentejano: 90,6% dos alunos - (Grândola -70,8%; Santiago do Cacém – 9,4% -; Alcácer 

do Sal -5,7% ; Sines – 4,7%);  

- Outras proveniências: Setúbal/Montijo- 3,1% (6 alunos); Ferreira do Alentejo- 8 alunos (4,2%). Outros 

concelhos – 6,3% (12 alunos).  

- Utilizam transporte diariamente – 110 alunos (57,3%)  

- Alojados por residirem a mais de 50km/não terem transporte diário compatível – 12 alunos (6,3%) ;  

- Relativamente às idades, distribuem-se do seguinte modo: 47,9% dos alunos (92) têm 18 anos ou mais; 52,1%, 

são menores de idade; 25,5% dos alunos (49) têm 17 anos; 26,6% (51) têm entre 14 e 16 anos. Se se 

considerar que os alunos de 17 anos à data da matrícula irão completar os 18 durante o ano letivo 2016/17, 

iremos ter cerca de 73,4% dos alunos a atingirem a maioridade e a serem os próprios encarregados de 

educação.  

- Sucesso escolar dos alunos nos 1ºs anos dos cursos: 1) Cursos Profissionais (72 alunos) com idade igual ou 

maior que 16 anos são 64 anos (88,9%), o que significa que já tiveram pelo menos 1 reprovação no seu 
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percurso escolar. Curso CEF (20 alunos) todos com idade igual ou superior a 16 anos, pelo que 100% já teve no 

seu percurso escolar pelo menos 1 reprovação. 

2. MISSÃO E VISÃO 

 

Sempre atenta às mudanças de paradigma do desenvolvimento regional, e tal como está consagrado no seu 

Projeto Educativo, a Escola adota como Visão Estratégica, “Reafirmar a identidade na região e reforçar a 
ligação com o meio envolvente, com o meio empresarial, sendo reconhecida pela formação de qualidade que 

proporciona e que a distingue – constituindo-se como uma referência regional”, quer através da diversificação da 
sua oferta educativa em função das necessidades de quem a procura, mas também do reconhecimento da 

qualidade e excelência da sua formação. 

Assume assim a Missão de “Contribuir para elevar o nível de escolarização e qualificação profissional dos 

jovens e da população em áreas de potencial interesse no tecido económico e empresarial regionais, 

proporcionado uma formação profissional de reconhecido valor, que promova não só, o desenvolvimento de 

competências técnicas, mas também um desenvolvimento global e equilibrado da pessoa do aluno, capaz de 

pensar e agir, de resolver problemas, de articulação entre o saber, o saber fazer e o saber estar, que facilitem a 

sua integração dinâmica no mercado de trabalho, capaz de responder às necessidades nacionais”.  

Acresce que, a escola só cumprirá verdadeiramente a sua missão se, de facto, no desenvolvimento da sua ação, 

adotar um referencial de Valores e “Desempenhar o seu papel na sociedade, cumprindo a sua missão de 
serviço público, com ética e responsabilidade, num espaço de diálogo e reflexão permanente, de espírito de 

equipa, de cidadania e de solidariedade.” 

Para a concretização da sua missão e visão é necessário que a escola se organize de forma a promover: 

 A qualidade das aprendizagens que proporciona 

 Uma escola inclusiva 

 O trabalho colaborativo no sentido de práticas profissionais de qualidade 

 A realização pessoal e profissional de toda a comunidade escolar. 

 A mudança, a inovação, o empreendedorismo, 

 Uma escola com identidade, consciência ecológica e cívica 

 A utilização de novas tecnologias 

 A avaliação da escola como instrumentos de auto-regulação e melhoria 

 As parcerias e protocolos com os vários parceiros locais e regionais 

 A Educação para a Saúde estimulando hábitos e estilos de vida saudáveis 

A escola que se quer de todos e para todos, não se esgota na componente educativa e formativa, pretende-se 

que seja também um espaço de socialização de jovens e adultos, promovendo e consolidando os valores e 
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princípios da cidadania, equidade, liberdade, respeito, solidariedade, exigência, eficiência, responsabilidade, 

consciência ecológica. 

O Projeto Educativo de Escola (PEE) constitui-se como um instrumento do exercício da autonomia das escolas, 

consagrada pela Lei de Bases do Sistema Educativo, reforçado pelo Decreto-Lei 75/2008, de 22 de abril, 

alterado e republicado pelo Decreto-Lei nº224/2009, de 11 de Setembro, e Decreto-Lei nº137/2012 de 2 de julho, 

que apoia a tomada de “decisões nos domínios da organização pedagógica, da organização curricular, da 

gestão dos recursos humanos, da ação social escolar e da gestão estratégica, patrimonial, administrativa e 

financeira, no quadro das funções, competências e recursos que lhe estão atribuídos.” (ponto 1 do art.º 8º do 
Decreto-Lei 75/2008). Trata-se de um documento estratégico da política e dinâmica organizacional que, numa 

perspetiva integradora, explicita os princípios, os valores, as estratégias e as metas a desenvolver na/pela 

escola, para um horizonte de três anos e tem como objetivo: aplicar as linhas fundamentais da política educativa 

e do ensino; orientar a atividade educativa; refletir a participação de todos os stakeholders no processo 

educativo; adequar as características e recursos da escola; constituir uma referência e uma matriz para a 

definição das prioridades educativas através da definição de metas quantificáveis, bem como estratégias que 

permitam alcançar essas metas, operacionalizadas nos planos anuais de atividades, regulamento interno e 

projetos parcelares; estar atento às necessidades e solicitações da comunidade.  

3. ORGANIGRAMA DE RESPONSABILIDADES  

Em termos organizacionais e funcionais, a Escola possui de acordo com o previsto no Decreto-Lei nº75/2008, de 

22 de abril, alterado pelo Decreto-Lei nº 137/2012, de 02 de julho, as estruturas que permitem coordenar e gerir 

as atividades nelas desenvolvidas. O organigrama que se encontra no anexo II, pretende ilustrar de um modo 

rápido e simples, o conjunto de relações funcionais que se estabelecem, entre as diferentes estruturas. 

4. TIPOLOGIA DOS STAKEHOLDERS  RELEVANTES E ATRIBUIÇÃO DE 

RESPONSABILIDADES 

 
Stakeholders são as partes interessadas nas ações e desempenhos de uma organização, sendo por isso 

necessário assegurar a sua participação ou seja que as suas expectativas e necessidades sejam conhecidas e 

consideradas para se alcançar o sucesso. Os stakeholders mais relevantes na consecução dos objetivos do 

Projeto Educativo, e fatores chave para garantir a qualidade da formação na EPDRG são de dois tipos: 

Stakeholders Internos: alunos, docentes, diretores de curso, orientadores de FCT/PAP, Direção da EPDR, 

Biblioteca Escolar, SPO, Núcleo de Apoio Educativo, e pessoal não docente. 

Stakeholders Externos: empresas com as quais a EPDRG estabelece protocolos, Câmara Municipal de 

Grândola, Junta de Freguesia, Pais/EE, Centro de Formação Alda Guerreiro, e Associação de Agricultores de 

Grândola, Associação de Desenvolvimento do Litoral Alentejano, os empregadores, e membros da comunidade 

em geral.  
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A atribuição clara de responsabilidades aos diferentes stakeholders é fundamental para se alcançar os objetivos 

propostos. Assim, cada interveniente deve ter a noção do seu papel e das metas concretas que ele envolve, 

para que seja co-responsável no processo educativo. Os stakeholders internos, ou seja, todos os recursos 

humanos existentes na EPDRG, devem colaborar no estabelecimento da visão estratégica da escola, adotar e 

partilhar os objetivos institucionais, as metas e estratégias, participar anualmente no processo avaliativo, através 

da reflexão periódica conjunta, alinhando assim as suas práticas para o alcance dos objetivos traçados. Neste 

processo de melhoria contínua, é de particular relevância o envolvimento dos alunos, que devem ser informados 

dos objetivos e metas definidos, porque sendo eles o público-alvo da formação nas escolas, devem assumir um 

papel ativo na mudança e na melhoria dos resultados. Como os cursos profissionais têm como principal objetivo, 

estreitar as ligações entre os formandos e o mercado de trabalho, conseguindo assim novas oportunidades de 

emprego e, ao mesmo tempo, aumentar os conhecimentos e as qualificações em determinada área, é também 

indispensável envolver neste processo os stakeholders externos, uma vez que, como tendo uma intervenção 

externa à escola, possuem uma visão mais clara e objetiva. É de destacar também que, para a mudança e 

melhoria contínua da qualidade, são de relevante importância os pareceres e opiniões, quer das empresas, com 

quem a EPDRG estabelece protocolos e que assumem um papel importante na implementação das 

aprendizagens em contexto de trabalho, quer dos empregadores dos jovens técnicos quando estes ingressam 

no mundo do trabalho. Este feedback acerca das competências e desempenhos técnicos e profissionais que os 

alunos demonstram e que precisam de ser continuamente melhoradas e ajustadas às necessidades do mercado 

de trabalho, é um elemento essencial para a mudança e melhoria da formação prestada. 

Para a consecução da melhoria da qualidade na EPDRG, não só no que diz respeito ao processo de certificação 

EQAVET, mas também das mudanças que sejam necessárias implementar durante o decorrer da aplicação do 

Plano de Ação, é importante proporcionar formação a todos os intervenientes. 

5. JUSTIFICAÇÃO DA OFERTA DE EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL FACE ÀS 

NECESSIDADES/TENDÊNCIAS IDENTIFICADAS A NÍVEL EUROPEU, NACIONAL E 

REGIONAL 

 

Em conformidade com a visão estratégica e a missão adoptada para a EPDRG, e face aos recursos físicos e 

humanos existentes, tem-se apostado numa oferta formativa em áreas que permitem seguir uma linha de 

especialização vocacional e profissional, capaz de competir com as demais escolas da região e oferecer uma 

formação e qualificação de qualidade. A oferta formativa, resultado da auscultação dos agentes locais e 

regionais de desenvolvimento e de um conjunto de fontes europeias, nacionais e locais (Anexo III), centra-se em 

cursos profissionais de nível IV em duas áreas consideradas como cruciais para o desenvolvimento da região: 

agricultura e turismo. 
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Conhecedores da realidade económica e social da região, assim como da possibilidade de emergência de novas 

áreas profissionais identificadas nas políticas de desenvolvimento em vigor (Portugal 2020), pretendemos, 

enquanto escola, alargar a oferta a cursos de dupla certificação noutras áreas que se considerem de interesse, 

dando resposta aos vários públicos quer na sua formação inicial, quer em fases posteriores das suas vidas, 

designadamente na formação de adultos. 

6. A OFERTA FORMATIVA 

 

Na sua oferta formativa, a EPDRG proporciona Cursos Profissionais de nível IV nas áreas do Turismo e Lazer, 

Produção Agrícola e Animal. A oferta formativa existente no ano letivo 2015/2016 (Figura 1) revela a intenção 

clara da escola dar resposta às solicitações e necessidades da população da região, ao nível da formação dos 

jovens.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 1- Oferta Formativa 2015/2016 
 

Assim, relativamente aos cursos profissionais de nível 4, existem em funcionamento 3 turmas do Curso 

Profissional Técnico de Produção Agrária (1º,2º e 3º anos), 3 turmas mistas (1º,2º e 3º anos) dos Cursos 

Profissional de Técnico de Turismo e Técnico de Turismo Ambiental e Rural, partilhando em comum as 

disciplinas da componente sociocultural e científica, e desdobrando nas disciplinas da componente técnica.  

7. SÍNTESE DESCRITIVA DA SITUAÇÃO DA EPDRG FACE À GARANTIA DA QUALIDADE E 

DAS OPÇÕES TOMADAS NO QUADRO EQAVET 

A Avaliação Interna enquanto processo de auto-regulação de práticas e processos, orientada para a melhoria 

dos resultados dos nossos alunos, tem sido uma prática constante ao longo dos últimos anos na Escola 

Profissional de Desenvolvimento Rural de Grândola (EPDRG). Para a realização dessa autoavaliação foi 

constituída uma Equipa de Avaliação Interna (EAI) constituída por docentes, alunos, representantes do pessoal 

Oferta Formativa 

Técnico de Turismo 
Ambiental e Rural 

Técnico de Turismo Técnico de 
Produção Agrícola 

Cursos Profissionais (Nível IV) 
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não docente, pais/EE, empresários, e adoptado um modelo de auto-avaliação, cujo plano de ação para 

2015/2016 se encontra no Anexo IV. Neste plano de ação já se atenta numa evolução de adaptação para o 

sistema de garantia da qualidade alinhado com o Modelo EQAVET através da inclusão dos quatro indicadores 

selecionados pela ANQEP.  

O trabalho realizado por esta EAI é norteado pelos seguintes objetivos: 

- Aprofundar o conhecimento da escola, apurando “pontos fracos” e os “pontos fortes”, (funcionamento e gestão, 
desempenho dos órgãos de gestão e orientação educativa, práticas educativas e resultados escolares, relação 

com as famílias e o meio envolvente);  

- Revelar a perceção das pessoas em relação à organização interna da escola;  

- Mobilizar a comunidade educativa para a mudança;  

- Desenvolver o sentido de auto-responsabilização;  

- Conhecer o nível de satisfação da comunidade educativa;  

- Fomentar práticas reflexivas, de cooperação e de concertação entre os vários intervenientes da comunidade 

educativa, tendo em vista a solução de problemas;  

- Promover a melhoria da qualidade dos processos de ensino e de aprendizagem, da sua organização e dos 

seus níveis de eficiência e eficácia; 

- Fomentar o sucesso educativo, continuando a promover uma cultura de qualidade da formação, exigência e 

responsabilidade na escola;  

- Sensibilizar os vários intervenientes da comunidade educativa para a participação ativa e crítica no processo 

educativo, valorizando o seu papel neste processo; 

- Promover uma cultura de melhoria continuada da organização, do funcionamento e dos resultados da Escola, 

bem como do seu Projeto Educativo; 

 

No sentido de guiar o trabalho da EAI, foi concebido um referencial de análise a usar durante o processo 

avaliativo, onde constam os domínios, e respetivas metas, bem como os indicadores de análise, instrumentos de 

avaliação, e a calendarização dos momentos avaliativos tendo em conta não só Plano Anual de Atividades 2015-

2016 e o Projeto educativo, bem como os três indicadores referenciados no Quadro de Referência Europeu de 

Garantia da Qualidade na Educação e Formação Profissional (EQAVET) e recomendados pela ANQEP, a saber, 

nº4, Taxa de conclusão em cursos EFP, nº5,Taxa de colocação após conclusão de cursos EFP, e nº6, Utilização 

das Competências adquiridas no local de trabalho, que por sua vez se divide em duas alíneas, 6a) Percentagem 

de alunos/formandos que completam um curso EFP e que trabalham na respetiva área profissional, e 6b3) 

Percentagem de empregadores de um determinado setor que estão satisfeitos com os formandos que 

completaram um curso EFP, respeitantes aos alunos que terminaram no ciclo 2011/2014. 

A todos os departamentos, órgãos e setores, são solicitados regularmente relatórios e balanços da atividade 

realizada e a análise da informação avaliativa, acerca do funcionamento e dos resultados da escola, tendo em 
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conta os domínios e metas postulados no PEE e Planos Anuais de Atividade. Foi aplicado a toda a comunidade 

educativa um questionário de satisfação que permitiu um diagnóstico dos pontos fortes e fracos da escola.  

São ainda fontes de informação o Programa Informático de Alunos, sinópticos da MISI após exportação dos 

dados, e os resultados anuais dos questionários resultantes do Observatório de Trajetos dos Estudantes do 

Ensino Secundário (OTES).  

A EPDR possui ainda, um Observatório de Emprego, coordenado também pela EAI, cujo objetivo é acompanhar 

periodicamente o percurso dos alunos após a conclusão dos seus cursos. Decorrente dos contactos, quer 

telefónicos quer pessoais, com os diplomados, são calculadas taxas de empregabilidade, taxas de 

empregabilidade na área da formação, taxas de prosseguimentos de estudos e outras formações, bem como 

taxas de desemprego. Este contacto sistemático com os nossos ex-alunos tem sido também uma forma de dar 

respostas a solicitações de ofertas de emprego que alguns empresários fazem junto da escola.  

Os relatórios produzidos trimestralmente e anualmente por esta equipa são apresentados e analisados 

pormenorizadamente no Conselho Pedagógico, Conselho Geral e divulgados a toda a comunidade educativa. 

Os dados obtidos, e as reflexões/conclusões produzidas por todos os intervenientes, no âmbito deste processo 

sistemático de avaliação, permitem assim, através de uma análise SWOT, obter uma visão global da escola e 

consolidar um diagnóstico nas suas múltiplas vertentes, aprofundando os pontos fortes, as debilidades, mas 

também os constrangimentos e oportunidades que se nos colocam. 

A Equipa da Inspeção Geral de Educação, responsável pela avaliação Externa das Escolas, visitou a nossa 

escola, entre 24 e 26 de março de 2014, e no seu relatório final, atribuiu à Escola a classificação de BOM, no 

domínio, Resultados, uma vez que “a ação da Escola tem produzido impato na melhoria das aprendizagens e 

dos resultados dos alunos e nos respetivos percursos escolares. Apresenta uma maioria de pontos fortes nos 

campos em análise, em resultado de práticas organizacionais eficazes; BOM no domínio, Prestação do Serviço 

Educativo, pois “a ação da Escola tem produzido impacto na melhoria das aprendizagens e dos resultados dos 

alunos e nos respetivos percursos escolares. Apresenta uma maioria de pontos fortes nos campos em análise, 

em resultado de práticas organizacionais eficazes; e MUITO BOM no domínio, Liderança e Gestão porque 

“Tendo em conta os juízos avaliativos formulados neste domínio, os pontos fortes predominam na totalidade dos 

campos em análise, em resultado de práticas organizacionais generalizadas e eficazes.”. A Equipa de avaliação 

Externa realçou ainda os pontos fortes no desempenho da escola, e as áreas onde a Escola deve incidir 

prioritariamente os seus esforços para a melhoria.  

Em consequência desta Avaliação Externa foi produzido pela EAI, um Plano de Melhoria para os anos letivos 

2014/2015 e 2015/2016, Anexo V. 
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PARTE II  – AVALIAÇÃO E GARANTIA DA QUALIDADE 

1. O SISTEMA DE AVALIAÇÃO DA EPDRG E A GARANTIA DA QUALIDADE 

 

O modelo de organização e de funcionamento desta escola profissional da rede pública do MEC e a oferta 

formativa, orientada, no geral, para a lecionação de cursos profissionais e profissionalizantes, especialmente, 

tipologia de ensino e formação profissional dual de jovens, que visam a qualificação de nível 4 do Quadro 

Nacional de Qualificação, determinam a adoção de um modelo de avaliação da escola adaptado, configurado 

pelo Quadro de Referência para a Avaliação Externa das Escolas (IGEC, 2015) e pelo Quadro EQAVET. O 

sistema de avaliação implementado na EPDRG, enquanto sistema de garantia de qualidade, prossegue, assim, 

de forma articulada, os objetivos consagrados na Lei nº 31/2002, de 20 de Dezembro e os pressupostos 

enunciados no Quadro de Referência Europeu de Garantia da Qualidade para a Educação e Formação 

Profissionais (Quadro EQAVET).  

Desta articulação resulta uma avaliação da escola transparente, rigorosa e abrangente, que envolve domínios 

como Ensino-Aprendizagem, Desistência Escolar, Resultados, Planeamento e Gestão, Desenvolvimento 

Profissional e Articulação com o Meio, e inclui os designados cinco pilares estruturantes, “factores chave”, da 
garantia da qualidade EFP: Enquadramento Jurídico Institucional da EFP; Envolvimento dos Stakeholders 

Internos e Externos; Alinhamento entre Educação e Formação Profissional e as Expetativas dos 

Indivíduos e as Necessidades do Mercado de Trabalho; Combinação de Aprendizagem em Contexto 

Escolar e em Contexto de Trabalho; Orientação Vocacional e Aconselhamento de Carreira. Este sistema 

de avaliação reveste-se, assim, de uma importância estratégica numa perspetiva de melhoria contínua dos 

processos formativos e dos resultados dos cursos profissionais e profissionalizantes, tendo em conta a Missão e 

Visão da Escola no contexto regional mas também no espaço europeu. Constitui, por outro lado, um instrumento 

fulcral para a definição das políticas educativas da escola, configuradas no seu Projeto Educativo e prossegue, 

de forma sistemática, contínua e permanente, os seguintes objetivos: 

1. Promover a melhoria da qualidade dos processos educativos/formativos e dos resultados escolares 

obtidos, da organização e dos seus níveis de eficiência, apoiando a formulação e o desenvolvimento 

das políticas de educação e formação e assegurando a disponibilidade de informação de gestão do 

sistema. 

2. Integrar e contextualizar a interpretação reflexiva dos resultados da avaliação, fornecendo à 

administração educativa, à sociedade em geral e às entidades inspectivas e de monitorização do 

sistema, o quadro de informações sobre o funcionamento e eficiência da instituição/Escola.  

3. Assegurar o sucesso educativo, promovendo uma cultura de igualdade, exigência e responsabilidade 

da escola; 

4. Permitir incentivar as ações e os processos internos de melhoria da qualidade, do funcionamento e dos 

resultados da escola, através do reconhecimento publico…. 
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5. Sensibilizar os vários membros da comunidade educativa, os stakeholders, para a importância da 

participação ativa no processo educativo e vida da escola, valorizando os papéis que desempenham; 

6. Garantir a credibilidade do desempenho da escola; 

7. Promover uma cultura de melhoria continuada da organização, do funcionamento e dos resultados e 

dos projetos educativos, tendo por referência padrões de desempenho e de eficiência das escolas 

profissionais definidos pela administração educativa, IGEC e em linha com os padrões europeus de 

referência (quadro EQAVET); 

 

Em linha com o Quadro EQAVET, o modelo da avaliação desta escola profissional visa uma abordagem 

sistémica que inclui e correlaciona os diferentes níveis (sistema/operadores EFP) e os diferentes stakeholders 

(decisores políticos, reguladores e operadores de EFP, alunos/formandos, Professores/formadores, 

encarregados de educação, parceiros sociais) e consubstancia-se em processos de avaliação (interna e externa) 

baseados em indicadores (quantitativos e qualitativos) que enquadram a revisão e o aperfeiçoamento da EFP.  

Tal como definido no instrumento de referência europeia - o Quadro EQAVET – o sistema de avaliação adotado 

nesta escola profissional contempla as quatro componentes fundamentais seguintes (Galvão, 2015): 

 

1) Um ciclo de garantia e melhoria da qualidade,  

2) Critérios de qualidade,  

3) Descritores indicativos 

4) Indicadores de referência  

 

1.1. O CICLO DE GARANTIA E MELHORIA DA QUALIDADE 

 

O ciclo de qualidade implementado, representado na Figura 2, envolve 4 etapas sequenciais, interdependentes e 

repetitivas de aprendizagem e melhoria contínua, devidamente articuladas, que mobilizam, por sua vez, uma 

ampla e abrangente auto-avaliação dos planos de ação da prática educativa por todas as estruturas e órgãos da 

escola, modelos construtivistas de reflexão/ação, de movimento em espiral dialética com enfoque especial na 

melhoria dos processos ensino-aprendizagem. 

Neste sistema de avaliação e de garantia de qualidade os ciclos repetem-se, sucessivamente, com vista à 

melhoria contínua, em que cada momento de avaliação permitirá efetuar uma análise SWOT, na qual se 

identificam pontos fracos/fragilidades (identificação de problemas), procedimento subjacente à reformulação de 

objetivos e metas, ao planeamento estratégico, a novos planos de ação, a que corresponde a fase de 

Revisão/ACT. Em suma, o ultimo patamar de um ciclo corresponderá, na prática, ao início do ciclo seguinte. 

 

 



 
 
 

13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2- Ciclo de Qualidade EQAVET* (adaptado de Galvão, 2015) 

 

O ciclo de Qualidade, PDCA, ciclo de Deming ou ciclo de Shewhart, é, por isso, um método iterativo de 

gestão, usado especialmente na gestão da qualidade, tendo como objectivo maior o controle e melhoria contínua 

de processos e produtos/Resultados, no qual cada etapa envolve, resumidamente, os procedimentos seguintes:  

 Plan  (Planeamento): fase em que se identificam os problemas e se estabelecem as metas, considerando o 

problema como a causa que impede o alcance dos resultados esperados, ou seja, o alcance das metas; analisa-

se o processo, identificando as causas fundamentais dos problemas e elabora-se um plano de ação. 

 

  Do  (Implementação): realizam-se, executam-se as atividades conforme o plano de ação. 

 

 Check  (Avaliação): monitoram-se e avaliam-se periodicamente os resultados, avaliam-se processos e resultados, 

confrontando-os com o planeado, através dos indicadores estabelecidos, objetivos, especificações e estado 

desejado. Verifica-se o cumprimento de metas e acompanham-se os indicadores de resultados, consolidando as 

informações, produzindo relatórios de avaliação da ação. 

 

 Act  (Revisão/ação): agir de acordo com o avaliado e de acordo com os relatórios, eventualmente determinar e 

elaborar novos planos de ação, de forma a melhorar a qualidade, eficiência e eficácia, aprimorando a execução e 

corrigindo eventuais falhas. Trata-se de uma ação corretiva do insucesso. 

 

IMPLEMENTAÇÃO 

(DO) 

PLANEAMENTO 

(PLAN) 

REVISÃO/AÇÃO 

(ACT) 

AVALIAÇÃO 

(CHECK) 

EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO 

PROFISSIONAL 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Walter_A._Shewhart
http://pt.wikipedia.org/wiki/Efici%C3%AAncia
http://pt.wikipedia.org/wiki/Efic%C3%A1cia
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Tal como se referiu anteriormente, na fase da avaliação é realizada uma análise SWOT, que irá permitir, de 

forma sintética e clara, identificar os pontos fortes e fracos, as oportunidades e ameaças, de modo (re)definir 

estratégias, objetivos e metas a alcançar e a projetar o futuro com coerência e rigor. 

A análise de SWOT é uma ferramenta simples, utilizada tradicionalmente na análise de cenários e análise de 

ambiente durante o processo de Planeamento Estratégico das organizações, pelo que se considera este método 

uma importante ferramenta de análise da Escola, entendida não só como instituição de ensino mas também 

enquanto organização de ensino e formação profissional. 

1.2. CRITÉRIOS DE QUALIDADE 

 

Os critérios de qualidade são quatro e neste modelo, garantidos em todas as etapas do ciclo de qualidade. 

Todos os stakeholders são, por isso, envolvidos na avaliação da escola. Nestes termos, o planeamento (1º 

critério), reflete a visão estratégica partilhada pelos stakeholders, inclui a definição de metas/objetivos, as ações 

a desenvolver, e são selecionados indicadores fiáveis, adequados e mensuráveis. Na fase de implementação 

(2ºcritério), com os planos de ação estabelecem-se procedimentos que asseguram o cumprimento das metas e 

objectivos definidos, e são sempre concebidos em consulta com os stakeholders. As avaliações de resultados e 

de processos (3º critério), são efetuadas regulamente, adotando o modelo de análise SWOT, são sistemáticas e 

realizadas internamente por equipa de avaliação interna e por equipas externas. (Avaliação interna/externa). Na 

revisão (4º critério), os resultados da avaliação, permitem a identificação de fragilidades, e o desenvolvimento 

procedimentos para atingir os resultados ainda não alcançados, e/ou estabelecer novos objetivos, por forma a 

garantir a introdução das melhorias necessárias, elaborando-se assim, novo plano de ação. 

1.3. DESCRITORES INDICATIVOS 

 

Os descritores indicativos, sendo especificações dos quatro critérios de qualidade mencionados anteriormente, 

ou seja, sendo meras linhas de orientação, são aplicados pelos utilizadores em função dos seus contextos e 

necessidades, têm por isso como principal objetivo a clarificação dos critérios de qualidade, de modo que sejam 

claros para todos os stakeholders.  

Na fase de planeamento são utlizados os seguintes descritores: 

 

1- São fixados e supervisionados objetivos e metas, 

2- As responsabilidades em matéria de gestão pedagógica e desenvolvimento da qualidade estão 

explicitamente atribuídas; 

3- No planeamento de atividades existe colaboração entre stakeholders internos e externos; 

4- A decisão da oferta formativa da EPDR, baseia-se nas necessidades locais/regionais sendo 

consultados e emitidos pareceres de vários parceiros. 
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Na fase de implementação, foram selecionados os descritores: 

1- Os recursos humanos e materiais são eficazmente atribuídos tendo em conta os objetivos e metas 

fixados; 

2- Existe uma forte colaboração entre todos os intervenientes na implementação do PEE, e dos PAA; 

3- Existe um plano de formação quer para o pessoal docente quer para o pessoal não docente; 

No processo de avaliação escolheram-se como descritores: 

1- A avaliação interna é efetuada, trimestralmente e anualmente; 

2- São avaliados os domínios, metas/indicadores de sucesso; 

3- São realizados anualmente questionários de satisfação envolvendo os stakeholders. 

Na fase de revisão os descritores selecionados são: 

1- São recolhidas informações dos formandos e dos docentes e utilizadas na redefinição de novas acões; 

2- Os relatórios de avaliação são divulgados junto dos stakeholders. 

No quadro 2, sistematiza-se a intercorrelação entre cada uma das fases do ciclo EQAVET, os respetivos critérios 

de qualidade, bem como os descritores indicativos selecionados na avaliação da EPDRG.  

 

 

Quadro 2 – Correlação entre as quatro fases, critérios de qualidade e descritores indicativos. 

Fases Critérios de qualidade Descritores indicativos 

 

 

 

Planeamento 

- Reflete a visão estratégica partilhada pelos 
stakeholders 
- Inclui a definição de metas/objetivos, as ações a 
desenvolver 
- São selecionados indicadores fiáveis, adequados e 
mensuráveis 

- São fixados e supervisionados objetivos 
e metas;  
- As responsabilidades em matéria de 
gestão pedagógica e desenvolvimento da 
qualidade estão explicitamente atribuídas; 
- Existe colaboração entre stakeholders 
internos e externos; 
- A decisão da oferta formativa da EPDR, 
baseia-se nas necessidades 
locais/regionais sendo consultados e 
emitidos pareceres de vários parceiros 

 

 

Implementação 

- Estabelecem-se procedimentos que asseguram o 
cumprimento das metas/ objetivos definidos; 
- Os planos de ação são sempre concebidos em consulta 
com os stakeholders 

 
 
 

- Os recursos humanos e materiais são 
eficazmente atribuídos tendo em conta os 
objectivos e metas fixados; 
- Existe uma forte colaboração entre todos os 
intervenientes na implementação do PEE, e 
dos PAA, 
- Existe um plano de formação quer para o 
pessoal docente quer para o pessoal não 
docente 

 

Avaliação 

- Efetuada regulamente, adotando o modelo de análise 
SWOT; 

- Sistemática e realizada internamente pela equipa de 
avaliação interna e por equipas externas (IGEC) 

 

- A avaliação interna é efetuada, 
trimestralmente e anualmente; 

- São avaliados os domínios, 
metas/indicadores de sucesso e outros em 
conformidade com o PEE, e PAA; 
- São realizados anualmente questionários de 
satisfação envolvendo os stakeholders 

 

Revisão 

- Os resultados da avaliação, permitem a identificação de 
fragilidades; 
- São desenvolvidos procedimentos para atingir os resultados 
ainda não alcançados, e/ou estabelecer novos objetivos 

- São recolhidas informações dos formandos e 
dos docentes e utilizadas na redefinição de 
novas acões; 

- Os relatórios de avaliação são divulgados 
junto dos stakeholders 
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1.4. INDICADORES DE REFERÊNCIA 

 

Dado que os indicadores são um pilar fundamental na definição e implementação do processo de garantia da 

qualidade alinhado com o EQAVET, dos dez indicadores EQAVET, a ANQEP selecionou um conjunto de quatro 

para as escolas iniciarem o seu processo de construção de sistemas de qualidade, e que foram também 

adoptados na nossa escola.  

 Indicador nº4: Taxa de conclusão em cursos de EFP (indicador de processo-produto/resultado)  

– 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.  

 Indicador nº5: Taxa de colocação após conclusão de cursos de EFP (indicador de resultado)  

– 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.  

 

 Indicador nº 6:Utilização das competências adquiridas no local de trabalho (indicador de resultado)  

– a) Percentagem de alunos/formandos que completam um curso de EFP e que trabalham na respetiva 

área profissional. 

 – b3) Percentagem de empregadores que estão satisfeitos com os formandos que completaram um 

curso de EFP. 

Estes elementos foram recolhidos pela Equipa de Avaliação Interna, e encontram-se preenchidos, para o ciclo 

de formação 2011/2014, nos quadros disponibilizados pela ANQEP na nota informativa enviada em 

11/abril/2016, e que constam do anexo VI.  

1.5. A SITUAÇÃO DA EPDRG FACE AOS RESULTADOS DOS INDICADORES DE 

REFERÊNCIA, NO CICLO 2011/2014, E OPÇÕES TOMADAS EM CONFORMIDADE COM O 

QUADRO EQAVET  

 

Dos quatro indicadores selecionados pela ANQEP, a EPDRG, no seu processo de avaliação interna anual, já 

avalia o indicador nº4, o indicador nº5, e o indicador nº 6 a), uma vez que são exigidos pelos normativos que 

regulam o financiamento dos cursos profissionais POPH e POCH, e necessários para as candidaturas a novos 

cursos/turmas. No que respeita ao indicador nº6 b) não se realiza junto dos empregadores a recolha 

sistematizada de todos os parâmetros, mas anualmente são efetuados questionários de satisfação aos 

empresários que têm protocolos com a EPDRG e que recebem alunos em Formação em Contexto de Trabalho, 

bem como através da avaliação dos Planos de Formação dos alunos estagiários realizada pelos empresários, 

existindo por isso algum feedback relativamente ao desempenho dos alunos. De referir ainda, que até esta data, 

para além dos indicadores referidos anteriormente, o processo de garantia da qualidade ancorava-se no ciclo de 

avaliação dos objetivos e metas de outros domínios e indicadores definidos no PEE 2013-2016, durante o triénio 
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de vigência, e anualmente consubstanciados e revistos nos Planos de Atividades e no Plano de Melhoria 2014-

2016. Futuramente o novo PEE será construído já alinhado ao Quadro EQAVET. Decorrente da análise dos 

quadros disponibilizados pela ANQEP, aos três cursos existentes na EPDRG no ciclo de formação 2011/2014, 

obtiveram-se para os indicadores sugeridos, os resultados mostrados nos gráficos seguintes: 

 Indicador nº4: Taxa de conclusão em cursos de EFP  

Através da observação dos gráficos 1 e 2, observa-se que o curso TPA é o que apresenta uma mais baixa taxa 

de conclusão, tendo em conta que se verificou também uma taxa elevada de alunos que não completaram o 

ciclo de formação. 

Gráfico 1. Taxa de conclusão por curso e global no ciclo de formação 2011/2014 

 

 

Gráfico 2. Taxa de desistência por curso e global, no ciclo de formação 2011/2014 

 

 

 

SITUAÇÃO ATUAL: 56,50% 

OBJETIVOS/METAS A ALCANÇAR: 

    2016/2017 – 70% 

    2017/2018 – 72% 

    2018/2019 – 74%                       
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Fase de Planeamento 

Com o intuito de aumentar a taxa de conclusão dos cursos e alcançar as metas previstas no PEE, PAA 

alinhados com o quadro EQAVET, foram definidos os seguintes objetivos específicos: 

1- Reduzir a taxa de desistência dos cursos profissionais; 

2- Melhorar as taxas de sucesso de cada módulo das diferentes disciplinas; 

3- Minimizar o nº de alunos com módulos em atraso nos cursos profissionais; 

4- Potenciar o relacionamento com os pais/EE. 

Fase de Implementação 

1- Reduzir a taxa de desistência dos cursos profissionais; 

No sentido de reduzir a desistência escolar é necessário que os DT e os Diretores de Curso, tenham um papel 

preponderante, uma vez que são eles que, tendo com os seus alunos uma relação de grande proximidade, mais 

precocemente conseguem assinalar o risco de abandono escolar, sendo capazes de mais rapidamente obter 

informações junto dos outros professores da turma, que por sua vez, detetadas situações de absentismo as 

devem imediatamente reportar aos DT. Os Pais/EE têm também um papel fundamental no acompanhamento do 

percurso escolar dos seus educandos, contactando continuamente os DT no sentido de se manterem 

constantemente informados sobre a situação escolar, valorizando a importância da escola e da formação 

profissional no futuro dos seus educandos. É, por isso necessário, reforçar o trabalho dos DT na relação de 

aproximação dos pais/EE à escola, e a sua participação na vida escolar e nas regras de conduta a 

estabelecer. 

A psicóloga que dá apoio à escola também tem um papel interventivo, promovendo sessões de 

acompanhamento do aluno em risco, de modo a tentar persuadi-lo do abandono escolar e/ou a prevenir o 

absentismo. 

2- Melhorar as taxas de sucesso de cada módulo das diferentes disciplinas; 

Os professores de cada uma das disciplinas deverão planificar as aprendizagens tendo em conta o ritmo 

individual e estilos de aprendizagem dos alunos, deverá ser reforçado o trabalho colaborativo entre docentes, 

intra e interdepartamentalmente, no que se refere à gestão do currículo e planeamento de atividades a 

desenvolver com os alunos. Deverão ainda contextualizar as aprendizagens com situações de resolução de 

problemas da vida real, valorizando o trabalho de projeto, as visitas de estudo, as atividades práticas, o trabalho 

de pesquisa e a experimentação. Deverá ser melhorado o trabalho de articulação dos professores com a BE na 

planificação modular e no desenvolvimento de atividades de diferenciação pedagógica, nomeadamente na 

implementação do projeto Mais Sucesso, no âmbito do Plano Estratégico para o Sucesso Escolar. Deverão ser 

feitos esforços e implementadas práticas que permitam melhorar o clima de aprendizagem dos alunos em 

contexto de sala de aula, de modo a melhorar as taxas de sucesso dos módulos de cada disciplina. Os Diretores 

de Curso deverão adequar os locais de Formação em Contexto de Trabalho de acordo com o perfil e as 
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preferências dos alunos de modo que se potencie o desenvolvimento das competências profissionais de cada 

curso. Os orientadores das PAP deverão acompanhar os seus alunos no desenvolvimento de projetos 

empreendedores e que possam ser futuramente desenvolvidos e implementados. 

3- Minimizar o nº de alunos com módulos em atraso nos cursos profissionais; 

Os professores de cada disciplina, em articulação com os DT e com o Coordenador dos DT, deverão reforçar a 

implementação de planos de recuperação modular, diversificando diferentes estratégias de apoio que permitam 

aos alunos recuperar os módulos em atraso, envolvendo também os pais/EE no processo de recuperação 

modular. Entre as ações a desenvolver destacam-se a melhoria das práticas letivas e dos métodos e técnicas de 

ensino, adequando-os aos ritmos e estilos de aprendizagem dos alunos, a diversificação das estratégias de 

ensino na lecionação de cada módulo, a diversificação dos instrumentos de avaliação das aprendizagens em 

cada módulo, adequando-os às práticas de diferenciação pedagógica utilizadas. Deverá ainda ser valorizada a 

avaliação formativa como instrumento de regulação das aprendizagens e de feedback aos alunos. 

4- Potenciar o relacionamento com os pais/EE; 

Os diretores de Turma têm um papel fundamental na promoção da participação dos Pais/EE na vida escolar dos 

alunos nomeadamente no que diz respeito à regulação da assiduidade, ao reforço da importância do papel da 

escola no futuro profissional dos seus educandos, e no estabelecimento de uma relação contínua entre a família 

e a escola. Estas premissas podem ser materializadas através da participação dos Pais/EE em projetos e 

atividades ao nível da escola e mesmo das turmas, criação de momentos de encontro da comunidade educativa 

para apresentação de casos de sucesso, realização de sessões de sensibilização dos Pais/EE para a 

necessidade e importância de acompanharem a vida escolar dos seus educandos. Finalmente deverá ser 

implementado sistema de alerta por SMS, do Programa Proorg que permite a informação contínua sobre a 

assiduidade dos alunos, potenciando a regulação destas situações em tempo útil, pelos Pais/EE. 

Fase de Avaliação e Revisão 

A EAI procederá à recolha periódica dos dados relativos aos resultados obtidos, comparando-os com as metas 

delineadas e estabelecidas, no PAA, PEE e Plano de Ação EQAVET, de modo a verificar se estão a ser 

cumpridos. Caso se verifiquem desvios em relação às metas estabelecidas, devem os professores, em sede de 

Departamento, Direção de Turma, ou Coordenação de Curso, procurar estratégias alternativas, e implementar 

planos de melhoria, em colaboração com todos os intervenientes. 
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 Indicador nº5: Taxa de colocação após conclusão de cursos de EFP 

Este indicador faz referência à proporção dos alunos que completam o curso profissional e que se encontram no 

mercado de trabalho ou em formação, (incluindo prosseguimento de estudos).  

            

Gráfico 3. Total de alunos empregados, por curso e global, (excluindo o prosseguimento de estudos) no 

ciclo de formação 2011/2014 

 

 Através da análise do gráfico 3, verifica-se que na globalidade se observam elevadas taxas de empregabilidade 

em todos os cursos, sendo o curso TTAR aquele em que a taxa é mais elevada. 

Analisando o gráfico 4, observa-se que são os alunos do curso TPA e TTAR que apresentam mais elevadas 

taxas de prosseguimento de estudos, quer no ensino superior, quer na frequência de cursos de nível pós-

secundário 

SITUAÇÃO ATUAL relativamente ao Total de Empregados: 76,9 % 

 

OBJETIVOS/METAS A ALCANÇAR: 

    2016/2017 – 77% 

    2017/2018 – 78% 

    2018/2019 – 79%    

Fase de Planeamento 

Com o propósito de melhorar as taxas de colocação após conclusão dos cursos e conseguir cumprir as metas 

previstas, foram definidos os seguintes objetivos específicos: 

1- Reforçar as redes e as parcerias com as empresas da região, intensificando as dinâmicas de trabalho 

colaborativo escola-meio;         

0%

20%

40%

60%

80%

100%

TPA TT TTAR Global

63% 

78,60% 82,40% 
76,90% 

Total de Empregados 

TPA

TT

TTAR

Global



 
 
 

21 

 

2- Realizar sessões de procura de trabalho dinamizadas pelo IEFP e outras instituições ligadas à integração no 

mercado de trabalho; 

3-Auscultar e recolher sugestões/recomendações feitas pelas entidades parceiras que recebem os 

alunos em FCT. 

 

Fase de Implementação 

1- Reforçar as redes e as parcerias com as empresas da região, intensificando as dinâmicas de 

trabalho colaborativo escola-meio; 

No sentido de aprofundar constantemente o relacionamento com as empresas das diversas áreas de formação, 

serão intensificadas aulas com sessões técnicas, trazendo os empresários à escola. As visitas de estudo às 

empresas das diferentes áreas de formação são também de grande importância para promover a interligação 

entre a teoria e a prática, a escola e o mundo empresarial, desenvolvendo e incentivando nos alunos o espírito 

empreendedor. Os Diretores de curso e os docentes das várias disciplinas técnicas serão os responsáveis pela 

promoção das atividades referidas, que certamente irão trazer contributos e conhecimentos relevantes para o 

percurso escolar dos alunos e para facilitar a sua inserção no mercado de trabalho. 

2- Realizar sessões de procura de trabalho dinamizadas pelo IEFP e outras instituições ligadas à 

integração no mercado de trabalho; 

Estas ações de procura de trabalho, e simulação de entrevistas de emprego, da responsabilidade dos Diretores 

de Curso, e da Psicóloga do Serviço de Psicologia e Orientação, com a colaboração dos técnicos do IEFP e do 

Gabinete de Apoio ao Empresário da CMG, permitem divulgar, junto dos alunos finalistas, as técnicas e 

estratégias de procura ativa de emprego, estimular a autoconfiança e a motivação, preparar adequadamente 

para uma entrevista de emprego e divulgar os programas e medidas de apoio existentes. Por outro lado, também 

é de grande importância que os alunos elaborem o seu Currículo Vitae, em português e em inglês, bem como 

cartas de candidatura ao emprego, uma vez que estes desempenham o papel de um cartão de apresentação ou 

seja transmitem a imagem pessoal e as qualidades, aptidões e competências que os candidatos possuem. Estas 

últimas ações serão da responsabilidade dos docentes das disciplinas de área de integração e de inglês. 

3- Auscultar e recolher sugestões/recomendações feitas pelas entidades parceiras que 

recebem os alunos em FCT; 

Para concretizar este objetivo, serão auscultados, pessoalmente os empresários onde os alunos efetuam a FCT, 

bem como será feito o tratamento e análise da documentação referente à formação em contexto de trabalho, 

nomeadamente dos dados relativos aos diferentes parâmetros de avaliação, bem como das 

observações/sugestões realizadas pelos monitores nas empresas. Estas ações serão da responsabilidade dos 

Diretores de Curso e professores acompanhantes da FCT. 

 Fase de Avaliação e Revisão 
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A EAI procederá à recolha periódica dos dados relativos aos resultados obtidos, comparando-os com as metas 

delineadas e estabelecidas, no PAA, PEE e Plano de Ação EQAVET, de modo a verificar se estão a ser 

cumpridos. Caso se verifiquem desvios em relação às metas estabelecidas, devem os professores, em sede, de 

Direção de Curso, procurar estratégias alternativas, e implementar planos de melhoria, em colaboração com 

todos os intervenientes. 

 Indicador nº 6 Utilização das competências adquiridas no local de trabalho: 

a) Percentagem de alunos/formandos que completam um curso de EFP e que trabalham na respetiva área 

profissional. 

Pela análise do gráfico 4, verifica-se serem elevadas as taxas de ex-alunos dos cursos de Turismo e Produção 

Agrária que no ciclo 2011-2014, exercem profissões relacionadas com o curso, e são mais baixas estas taxas no 

Curso de Turismo Ambiental e Rural, uma vez que os alunos deste curso por um lado, têm uma taxa de 

prosseguimento de estudos elevada e por outro enveredaram por leque de profissões mais abrangente.  

Gráfico 4. Percentagem de diplomados que exercem profissões relacionadas com o curso 

 

Fase de Planeamento 

Com o propósito de potenciar a utilização das competências adquiridas durante a formação no local de trabalho 

e conseguir cumprir as metas propostas, foram definidos os seguintes objetivos específicos: 

 

1- Facilitar a integração dos alunos no mercado de trabalho e a sua empregabilidade através da 

adequação do perfil de competências do aluno às características do local de estágio 

2- Potencializar a relação da escola com os empresários 
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Fase de Implementação 

1-Facilitar a integração dos alunos no mercado de trabalho e a sua empregabilidade através da 

adequação do perfil de competências do aluno às características do local de estágio; 

Aquando da operacionalização do processo de escolha e colocação dos alunos nos locais de estágio/FCT, os 

Diretores de Curso e os professores orientadores têm sempre presente a adequação do perfil de competências 

do aluno às características dos locais de estágio. Adicionalmente quando se trata do último momento de FCT, 

procura-se a colocação em entidades de acolhimento que estejam à procura de novos colaboradores, por forma 

a potenciar a integração destes alunos no mercado de trabalho. 

2-Potencializar a relação da escola com os empresários; 

O estabelecimento de relações mais próximas entre a escola e os empresários, através de contactos e partilhas 

constantes de informação e recolha de sugestões, permite que sejam os próprios empresários a facultar à escola 

as competências mais adequadas que os alunos devem possuir de modo a suprir as suas necessidades de 

colaboradores, permitindo à escola uma maior adequação dos alunos às empresas/entidades de acolhimento. 

No sentido de reforçar esta relação, irá ser criada um Equipa de Mediação com o Mercado de Trabalho 

constituída pelos Diretores de Curso e supervisionada pela Direção. São igualmente promovidas na escola 

várias ações tais como: visitas de estudo, organização de seminários e workshops, divulgação das atividades 

desenvolvidas na escola através do envio do boletim escolar a todas as empresas com quem a escola tem 

protocolos de colaboração, adicionar o facebook da escola ao das empresas. Finalmente e de modo a facilitar o 

feedback dos empregadores em relação ao desempenho profissional dos alunos irão ser disponibilizados 

mecanismos de resposta mais rápida nomeadamente a criação de inquéritos on-line a partir do site da escola. 

 

 b3) Percentagem de empregadores que estão satisfeitos com os formandos que completaram 

um curso de EFP 

 

Os gráficos reproduzidos de seguida representam os resultados do tratamento dos dados recolhidos junto dos 

empregadores dos ex-alunos do ciclo de formação 2011-2014. De salientar que dos empregadores inquiridos 

apenas oito responderam ao inquérito de satisfação enviado pela escola. Assim, para obviar esta dificuldade, irá 

ser usada como estratégia a realização destes inquéritos on-line, a partir do site da escola. O gráfico 6 traduz o 

grau de satisfação dos empregadores em relação aos alunos empregados em profissões relacionados com os 

cursos. O gráfico 7 traduz o grau de satisfação em relação aos alunos empregados em profissões não 

relacionadas com os cursos. Finalmente o gráfico 8 mostra o grau de satisfação dos empregadores 

relativamente aos alunos que completaram um curso profissional na EPDRG. Verifica-se pela análise dos 

gráficos que os empresários inquiridos estão satisfeitos/muito satisfeitos com as prestações profissionais dos ex-

alunos oriundos da EPDRG. 
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Gráfico 5. Grau de satisfação dos empregadores em profissões relacionadas com os cursos 

 

 

 

Gráfico 6. Grau de satisfação dos empregadores em profissões não relacionadas com os cursos 

 

 

 

Gráfico 7. Grau de satisfação dos empregadores em profissões com os formandos que concluíram um 

curso de EFP na EPDRG 
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Fase de Planeamento 

Com o propósito de potenciar a utilização das competências adquiridas durante a formação no local de trabalho 

e conseguir cumprir as metas propostas, foram definidos os seguintes objetivos específicos: 

1- Atualizar constantemente os conhecimentos técnicos ministrados na escola, promovendo experiências 

de aprendizagem inovadoras, recorrendo a novas técnicas e tecnologias, apreciadas e exigidas pelo 

mercado de trabalho; 

2- Monitorizar a utilização das competências adquiridas no local de trabalho pelos alunos dos cursos 

profissionais 

 

Fase de Implementação 

 

1-Atualizar constantemente os conhecimentos técnicos ministrados na escola, promovendo experiências 

de aprendizagem inovadoras, recorrendo a novas técnicas e tecnologias, apreciadas e exigidas pelo 

mercado de trabalho; 

 Sendo o Diretor de Curso o responsável, no âmbito das suas competências, pela atualização constante dos 

conhecimentos, das técnicas e dos processos lecionados nos cursos que tutela, e no sentido de manter uma 

proximidade fundamental entre os saberes transmitidos pela escola e as reais necessidades do mercado de 

trabalho, também elas em constante adaptação, deverá realizar visitas a empresas e convidar representantes 

das mesmas para a dinamização de sessões técnicas na escola. Estas sessões têm como objetivo dar a 

conhecer novas realidades, evoluções técnicas e tecnológicas ao nível da agro-pecuária e turismo bem como 

das novas dinâmicas exigidas pelo mercado de trabalho. 

No que concerne às competências pessoais e sociais exigidas pelas empresas e outras entidades 

empregadoras, tem sido fundamental o feedback recolhido junto das entidades parceiras da EPDRG, bem como 

o das entidades que acolhem os alunos em Formação em Contexto de Trabalho. Como resultado desse 

feedback a escola tem promovido junto dos docentes orientações referentes à necessidade de desenvolver nos 

alunos determinadas competências concretas. Entre estas destacam-se as seguintes: o desenvolvimento da 

autonomia e proatividade dos alunos, o reforço da capacidade de trabalho em equipa na dinamização de 

projetos, a importância da elaboração de relatórios e resumos escritos com correção, bem como o 

desenvolvimento das competências linguísticas, considerando o processo de internacionalização de muitas 

empresas parceiras. É promovida igualmente junto dos alunos finalistas uma sessão de Técnicas de Procura de 

Emprego, dinamizada pelo SPO, IEFP e GAE da CMG. Esta sessão inclui a simulação de entrevistas de 

emprego por turma.  

O processo de elaboração dos CV pelos alunos finalistas é obrigatório e é acompanhada pelos docentes das 

disciplinas de Português, Área de Integração e de Inglês, que salientarão as competências mais apreciadas 

pelos empregadores nas respetivas áreas de formação. A elaboração do CV também em Inglês é importante 
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dada a possibilidade dos alunos realizarem os estágios curriculares em empresas nomeadamente turísticas cuja 

atividade é desenvolvida junto de um público internacional.  

2-Monitorizar a utilização das competências adquiridas no local de trabalho pelos alunos dos cursos 

profissionais; 

No sentido de monitorizar mais eficazmente a utilização das competências adquiridas pelos alunos na escola, 

nos locais de trabalho, serão aplicados anualmente inquéritos de satisfação aos empregadores. 

 Este inquérito de satisfação, da responsabilidade da EAI, será aplicado a todos os empregadores dos ex alunos 

da EPDRG, e será realizado anualmente, constituindo ele próprio um instrumento de aprofundamento das 

relações com as empresas. 

 

Fase de Avaliação e Revisão 

A EAI procederá à recolha periódica dos dados relativos aos resultados obtidos, comparando-os com as metas 

delineadas e estabelecidas, no PAA, PEE e Plano de Ação EQAVET, de modo a verificar se estão a ser 

cumpridos. Caso se verifiquem desvios em relação às metas estabelecidas, devem os professores, em sede, de 

Direção de Curso, procurar estratégias alternativas, e implementar planos de melhoria, em colaboração com 

todos os intervenientes. 

1.6. PLANO DE AÇÃO 

Tendo em conta a situação da EPDRG face aos resultados dos indicadores de referência, no ciclo 2011/2014, e 

as opções tomadas em conformidade com o quadro EQAVET, foi construído o Plano de Ação que se apresenta 

no Anexo I. Este plano tem como objetivos a melhoria da situação da escola face aos indicadores selecionados 

pela ANQEP, no processo de implementação de sistemas de garantia da qualidade da Educação e Formação 

Profissional em linha com o quadro EQAVET. Assim, neste plano, para cada indicador são estabelecidos 

objetivos específicos e metas a atingir, bem como os respetivos mecanismos e agentes de operacionalização, e 

indicadores de avaliação. São igualmente apresentados os timings e os responsáveis pela monitorização e os 

prazos de implementação das medidas propostas. 

1.7. IDENTIFICAÇÃO DAS FONTES DE INFORMAÇÃO E DO SISTEMA DE RECOLHA DE 

DADOS RELATIVOS AOS INDICADORES 

 

Os elementos indispensáveis para a determinação dos indicadores, são recolhidos pela Equipa de Avaliação 

Interna, que compilará no seu relatório final, toda a informação necessária para avaliar anualmente os 

indicadores definidos. Esta informação resulta da análise de todos os relatórios anuais emitidos por todas as 

estruturas e órgãos, da recolha e tratamento de questionários de satisfação aplicados aos diferentes 
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stakeholders, da análise dos dados obtidos no Observatório de Emprego aos alunos que concluem os cursos, 

dos sinópticos do MISI após as exportações de dados. 

A avaliação dos resultados dos alunos ao nível da FCT integra a avaliação dos docentes orientadores e também 

a avaliação externa das entidades onde os alunos realizaram a formação, sendo esta de extrema importância, 

pois são os monitores das empresas quem diretamente aprecia os desempenhos dos alunos em contexto real de 

trabalho. No que diz respeito à avaliação da PAP, esta é realizada a nível interno pelos professores orientadores, 

diretor de turma e de curso, direção da escola. A nível externo também fazem parte do júri de avaliação, 

stakeholders externos, a saber a autarquia, associações empresariais e sindicais e representantes do tecido 

empresarial local. 

A Escola faz também uma avaliação sistemática dos resultados escolares. No balanço trimestral das avaliações 

modulares, os Conselhos de turma, sob coordenação dos Diretores de curso/ Coordenadora dos DT, fazem a 

avaliação dos resultados, ao nível da Turma e do Curso, sendo apreciados nos Departamentos, discutidos no 

Conselho Pedagógico e apresentados ao Conselho Geral. 

1.8. EXPLICITAÇÃO DA ESTRATÉGIA DE MONITORIZAÇÃO DE PROCESSOS E 

RESULTADOS NA GESTÃO DA EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL, TENDO EM 

CONTA AS QUATRO FASES DO CICLO DE QUALIDADE. 

Inicialmente e para que se compreendesse a necessidade de estabelecer um modelo de garantia de qualidade 

alinhado com modelo de avaliação utilizado na EPDRG, foi indispensável que todos os intervenientes relevantes 

no processo, conhecessem as premissas deste modelo de gestão de qualidade, para que se conseguisse a sua 

participação e mobilização empenhada. Foi por isso necessário que primeiro, se divulgassem e analisassem os 

documentos de orientação, emanados pela ANQEP, relativas à Educação e Formação Profissional (EFP) em 

geral, tanto das políticas europeias como das nacionais, e em particular, os que dizem respeito às questões da 

garantia e melhoria da qualidade da EFP e que se encontram no site 

www.qualidade.anqep.gov.pt/instrumentos.asp.  

Estes documentos-chave que constituem uma base para o trabalho a desenvolver, foram ainda difundidos a os 

diferentes públicos-alvo, onde foram explicitados os objetivos, o ciclo de qualidade e as suas fases, a 

importância e o papel dos diferentes stakeholders, os critérios gerais e os indicadores utilizados e/ou a utilizar 

neste modelo de garantia de qualidade.  

O ciclo de qualidade é realizado anualmente, e inicia-se com a elaboração dos Planos Anuais de Atividades 

(PAA) por ano letivo, aportados no PEE definido para o triénio. Estes documentos de planeamento constituem 

os planos de ação estratégica da escola. Suporta-se ainda esta fase, no relatório, produzido pela EAI em julho. 

Este relatório que tem como propósito a avaliação/monitorização do cumprimento das Prioridades, Objetivos e 

Metas da Escola para o ano letivo em causa, bem como a avaliação/monitorização do grau de execução do 

http://www.qualidade.anqep.gov.pt/instrumentos.asp
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Plano Anual de Atividades, é o resultado da análise dos relatórios solicitados a todas as estruturas de orientação 

educativa e pedagógica, no final do ano letivo, complementados e suportados por outros documentos que se 

consideraram necessários, tais como os Planos de Turma, Projeto Educativo, relatórios intermédios das 

Direções de Curso e os Balanços das Avaliações Trimestrais dos cursos profissionais leccionados, bem como do 

tratamento estatístico dos questionários de satisfação a todos os stakeholders. Apresenta ainda, algumas 

conclusões consideradas relevantes, pontos fortes, pontos fracos, bem como algumas sugestões a serem 

tomadas em conta na preparação das atividades para o próximo ano letivo. Todas as estruturas e órgãos 

(re)definem os objetivos, as formas de organização e de programação das atividades, identificam recursos e 

comprometem-se com um conjunto de atividades e ações que partilham um objetivo comum – desenvolver 

estratégias de ensino-aprendizagem com vista à melhoria dos resultados escolares e do sucesso académico e 

profissional dos alunos.  

 A fase de implementação tem como ponto de partida, a comunicação a todos os intervenientes dos objetivos e 

metas definidos no PAA, onde estão comtemplados os objetivos, as metas, as estratégias, as atividades a 

desenvolver, a respetiva calendarização, de modo a assegurar a participação e o comprometimento de todos os 

intervenientes. Os resultados são analisados trimestralmente, facilitando assim a identificação de desvios e a 

introdução de estratégias de melhoria que seja necessário introduzir, e divulgados a toda a comunidade escolar. 

Assume grande importância nesta fase, a formação regular dos professores e pessoal não docente, no sentido 

de melhor preparação para a melhoria. Simultaneamente, deve desenvolver-se uma cooperação permanente 

com os stakeholders externos assente em parcerias e protocolos que apoiem as ações planeadas. 

Os PAA são operacionalizados a partir do Projeto Educativo da Escola (PEE) que constitui, por sua vez, o 

documento de autonomia, elaborado e aprovado pelos seus órgãos de administração e gestão, onde estão 

representados todos os stakeholders, para um horizonte de três anos, que configura a política educativa da 

escola, a sua orientação educativa, tendo em conta um conjunto de princípios e valores, a sua missão e visão 

estratégica, define as metas e as estratégias que a escola pretende cumprir. 

Os órgãos de administração e gestão da escola monitorizam o desenvolvimento dos planos de atividades e a 

equipa de avaliação interna vai acompanhando o seu desenvolvimento pelas estruturas intermédias, avaliando 

os resultados. A autoavaliação é sistemática, continua, realizada e partilhada por todas as estruturas e órgãos da 

escola, de forma critica e construtiva, com vista à melhoria dos resultados e da prestação do serviço educativo, 

elaborando-se relatórios de autoavaliação anuais onde se procede à identificação do grau de concretização dos 

objetivos fixados no projeto educativo, à avaliação das atividades realizadas no que respeita aos resultados 

escolares e à prestação do serviço educativo, identificação de pontos fortes e pontos fracos, recomendações 

para a melhoria, que serão o ponto de partida para a revisão e elaboração de novos planos de ação. 
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1.9. IDENTIFICAÇÃO DOS MECANISMOS DE CONTROLO E DOS PROCEDIMENTOS DE 

AJUSTAMENTO CONTÍNUO, NA GESTÃO DA OFERTA DA EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO 

PROFISSIONAL. 

Tendo em conta que a avaliação é sistemática, contínua e realizada anualmente, os ajustamentos são efetuados 

com base na avaliação de todos os documentos orientadores, no contexto dos pressupostos do referencial de 

autoavaliação da escola, que por sua vez é também avaliado anualmente. 

1.10. METODOLOGIA PARA ANÁLISE INTEGRADA DOS RESULTADOS PRODUZIDOS 

PELOS INDICADORES E PARA A DEFINIÇÃO DAS MELHORIAS A INTRODUZIR NA GESTÃO 

DA EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL EM COLABORAÇÃO COM OS 

STAKEHOLDERS.   

Através da análise periódica dos dados relativos aos resultados das estratégias implementadas, e da sua 

comparação com as metas estabelecidas no Plano de Ação, no PEE, e PAA, a EAI, verifica se os mesmos estão 

ou não de acordo com os valores estabelecidos para os diferentes indicadores em análise. Caso se verifiquem 

desvios a estes valores, são delineadas estratégias alternativas e são implementados planos de melhoria, com a 

colaboração de todos os stakeholders. 

1.11. IDENTIFICAÇÃO DO MODO DE APRESENTAÇÃO DAS CONCLUSÕES DA 

AUTOAVALIAÇÃO E DOS RESPETIVOS MECANISMOS DE DIVULGAÇÃO. 

As conclusões da autoavaliação serão divulgadas trimestralmente, (final de cada período letivo), no final do ano 

letivo e no final do período de vigência do Projeto Educativo (2016-2019). 

Na análise trimestral dos resultados, será realizado e apresentado ao Conselho Pedagógico, um relatório de 

avaliação do grau de execução das metas previstas no Projeto Educativo da Escola. Se forem observados 

desvios nos valores das metas a alcançar, serão elaborados planos de melhoria tendentes a corrigir a situação. 

No final de cada ano letivo, será realizado um relatório final anual de avaliação do grau de execução das metas 

previstas no documento base e no plano de ação EQAVET. Este relatório será apresentado ao Conselho 

Pedagógico e ao Conselho Geral de forma a obter-se sugestões de ações e/ou processos que permitam a 

melhoria contínua dos resultados obtidos. Os resultados constantes deste relatório serão assim o ponto de 

partida para a preparação do próximo ano letivo. 

 No final do triénio de vigência do Projeto Educativo da Escola, será feito um relatório final global, devidamente 

fundamentado, sobre a implementação do processo de certificação da qualidade EQAVET, onde serão referidos, 

os objetivos/metas alcançados, os desvios observados, os planos de melhoria introduzidos, os constrangimentos 

verificados e a análise das melhorias verificadas resultantes da implementação deste processo de certificação da 

qualidade. A elaboração deste documento é da responsabilidade da Equipa de Avaliação Interna, e será 

submetido ao Conselho Pedagógico e ao Conselho Geral para aprovação.  
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Todos os documentos e relatórios produzidos serão divulgados na Página da Escola. 

1.12. CRONOGRAMA GERAL  

 

Para operacionalizar a implementação do Quadro EQAVET, a EPDRG define a seguinte calendarização: 

Até final de DEZEMBRO de 2016 

Elaboração do Documento Base, que firma o compromisso com a garantia de qualidade da oferta de EFP. 

Até final de JANEIRO de 2017 

Elaboração do plano de ação, que decorre do documento base, e que contempla as atividades a resolver e a 

respetiva calendarização, as pessoas a envolver e os respetivos papéis e responsabilidades, os recursos a 

afetar, os resultados esperados e as estratégias de comunicação e divulgação. 

Avaliações periódicas ao longo do ano letivo 

Tendo em conta os timings definidos na monitorização das metas estabelecidas no Plano de Ação. 

Até final de JULHO de 2017 

Avaliação global intermédia do processo de qualidade proposto e definição de planos de melhoria nas áreas em 

que as metas não foram alcançadas.  

Até final do ano letivo 2018-2019  

Avaliação final global do processo de certificação EQAVET. 

PARTE III  - CONCLUSÃO 

Este documento base foi elaborado com suporte nos pressupostos inerentes ao sistema de certificação da 

qualidade na educação e formação, alinhado com o Quadro EQAVET. Pretende ser um documento dinâmico, 

aberto e partilhado, cujos princípios orientadores têm como objetivo primordial permitir uma melhoria e reflexão 

constantes e participadas, partindo de um mapeamento da sua situação atual. 

Pretende-se aqui explanar as linhas de orientação da atuação da Escola, no cumprimento daquele que é o seu 

principal objetivo, o serviço educativo. Aqui se firma, mais uma vez, o compromisso com a qualidade da oferta do 

ensino profissional, mencionando o que pretende ser e os passos que pretende desenvolver para o conseguir, 

no quadro da sua autonomia, das suas funções e das suas competências, afirmando a sua identidade 

organizacional através de um plano estratégico. Este Plano tem uma duração prevista de três anos e a sua 

operacionalização será concretizada através dos documentos estruturantes da Escola, nomeadamente o Projeto 

Educativo, os Planos Anuais de Atividades e o Plano de Ação aqui definido. 
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Este documento foi criado tendo como base um enquadramento concetual capaz de dar sentido útil à atuação e 

operacionalização de cada um dos indicadores tratados, considerando as especificidades da EPDRG. Assume-

se como um guia de orientação para a ação e pretende ser uma ferramenta fundamental para a melhoria 

contínua dos resultados obtidos, consubstanciando-se como um importante documento orientador da prática 

educativa, ao mesmo tempo que reforça a sua identidade, a sua autonomia e a sua competência institucional. 
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SIGLAS UTILIZADAS  

ANQEP- Agência Nacional para a Qualificação e Ensino Profissional 

CMG – Câmara Municipal de Grândola 

CNQ- Catálogo Nacional de Qualificações 

DC Diretor de Curso 

DT – Diretor de Turma 

EAI – Equipa de Avaliação Interna 

EE – Encarregado de Educação 

EFP – Educação e Formação Profissional 

EPDRG- Escola Profissional de Desenvolvimento Rural de Grândola 

EQAVET-European Quality Assurance Reference Framework for Vocational Education and Training 

FCT/PAP – Formação em Contexto de Trabalho/Prova de Aptidão Profissional 

GAE – Gabinete de Apoio ao Empresário 

IEFP – Instituto de Emprego e Formação Potencial 

IGEC-Inspeção Geral do Ensino e Ciência 

ME – Ministério da Educação  

MISI –Sistema de Informação do Ministério da Educação 

OTES – Observatório dos Trajetos do Ensino Profissional 

PAA – Plano Anual de Atividades 

PDCA – Plan, Do, Check , Act 

PEE- Projeto Educativo de Escola 

POCH – Programa Operacional Capital Humano 

POPH – Programa Operacional Potencial Humano 

QE – Quadro de Escola 
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QNQ – Quadro Nacional de Qualificações 

QZP – Quadro de Zona Pedagógica 

SPO – Serviço de Psicologia e Orientação  

SWOT-Strengths, Weaknesses, Opportunities and Threats  

TPA – Técnico de Produção Agropecuária 

TT – Técnico de Turismo 

TTAR – Técnico de Turismo Ambiental e Rural 
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ANEXO I – PLANO DE AÇÃO 
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  ESCOLA PROFISSIONAL DE  

                                                                                                        DESENVOLVIMENTO RURAL DE  
                                             GRÂNDOLA  

  

  

 
PLANO DE AÇÃO EQAVET 2016/2019 

 

 

  

Equipa de Avaliação Interna 
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Indicador n.º 4 – Taxa de Conclusão dos cursos  

Situação Atual  

Ciclo de Formação 2011-2014: 56,50% 

Progressão 

2016/2017 

 

2017/2018 

 

2018/2019 

Objetivos/Metas a alcançar 70% 72% 74% 

 

OBJETIVO ESPECÍFICO N.º 1 
» Reduzir a taxa de desistência dos cursos profissionais que no ciclo 2011/2014 foi de 36,2% 
METAS A ATINGIR  
» Reduzir a taxa de desistência com a seguinte progressão 2016/2017: 25% 2017/2018: 22,5% 2018/2019: 20% 
 

 Monitorização  Prazo de Implementação 
Mecanismos de Operacionalização Agentes de 

Operacionalização 
Indicadores de avaliação Timing Responsável  

 
 
 
 

3 anos letivos  

Identificação e registo de módulos em 
atraso, falta de assiduidade, registo de 
ocorrências disciplinares, situação 
socioeconómica das famílias. 
Acompanhamento pelo DT, coordenador 
dos DT e docentes Reuniões com 
Pais/Encarregados de Educação, 
Encaminhamento e intervenção da CPCJ.  

 
Diretor de Turma; 

Coordenador dos DT; 
Docentes; Pais/EE; 

Assistentes 
administrativos e 

CPCJ. 

 
Registo de contactos com 
Pais/EE;  
 Atas dos Conselhos de Turma 
e dados estatísticos trimestrais. 

 
 

          Diário 
 
 

Trimestral 

 
 

D. Turma 
 

Equipa de 
Avaliação 

Interna 
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OBJETIVO ESPECÍFICO N.º 2 
» Melhorar o sucesso escolar; 
METAS A ATINGIR  
» Situar as taxas de sucesso de cada módulo das diferentes disciplinas nos C. P acima dos 80%; 2016/2017: 80% 2017/2018: 82% 2018/2019: 84% 
» Situar as taxas de conclusão modular anual, por turma dos C. P. acima dos 85% com a seguinte progressão 2016/2017: 85% 2017/2018: 87% 2018/2019: 89%   
» Alunos transitados para o ano de escolaridade seguinte nos cursos profissionais ≥85% com a seguinte progressão 2016/2017: 85% 2017/2018: 88% 2018/2019: 91% 
» 75% dos alunos transitam para o 3º ano dos CP sem módulos em atraso com a seguinte progressão 2016/2017: 75% 2017/2018: 78% 2018/2019: 81% 
» Situar a taxa de conclusão dos alunos matriculados no 3º ano dos cursos profissionais acima dos 83% com a seguinte progressão 2016/2017: 83% 2017/2018: 85% 
2018/2019: 87% 

 

 Monitorização  Prazo de Implementação 
Mecanismos de Operacionalização Agentes de 

Operacionalização 
Indicadores de avaliação Timing Responsável  

 
 
 
 
 
 
 
 

3 anos letivos 

Realizar os momentos de avaliação e 
recuperação modular necessários, de 
acordo com o estipulado no Regulamento 
Interno.  
Planificar as aprendizagens de acordo 
com o ritmo individual e estilos de 
aprendizagem dos alunos (diferenciação 
pedagógica). 
Diversificar estratégias de ensino e 
instrumentos de avaliação. 
Promover o desenvolvimento de 
competências transversais através da 
realização de atividades multidisciplinares. 
Proporcionar aulas de apoio e 
acompanhamento aos alunos com di-
ficuldades.  
Promover a formação periódica dos 
docentes.  

 
 
 
 

Docentes das 
disciplinas 

Diretores de Curso 
Coordenadores de 

Departamento, 
Coordenadora dos 

DTs.   

 
 
 
 

Grelhas de Avaliação Modular, 
Pautas trimestrais, Listagem de 
módulos em atraso e Balanços 
trimestrais das Direções de 
Curso. 
Relatórios das aulas de apoio. 
Registo das formações 
realizadas por cada docente por 
ano letivo. 

 

 
 
 

 
Final dos trimestres 

Letivos, após os 
momentos de 

avaliação 
extraordinária e 

sempre no 
final do ano letivo 

 
 

 
 
 
 

Equipa de 
Avaliação 

Interna 
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OBJETIVO ESPECÍFICO N.º 3 
» Reforçar o relacionamento com os pais/EE 
METAS A ATINGIR  
» Situar a taxa média de presenças nas reuniões com os respetivos Diretores de Turma em 50% com a seguinte progressão: no ano letivo 2016-2017: 50% 2017-2018: 55% 
2018-2019: 60%.  
» Realizar 4 ações anuais direcionadas aos Encarregados de Educação com a seguinte progressão: ano letivo 2016-2017: 4 2017-2018: 5 2018-2019: 5  
 

 Monitorização  Prazo de Implementação  
Mecanismos de Operacionalização Agentes de 

Operacionalização 
Indicadores de avaliação Timing Responsável  

 
 

 
 
 
 
 
 

3 anos letivos 

Manter as reuniões trimestrais de entrega 
de avaliações como momento privilegiado 
de relacionamento com os 
Pais/Encarregados de Educação; 
Introduzir o sistema de aviso diário das 
ausências dos alunos através de SMS; 
Estabelecer, sempre que necessário, 
contactos telefónicos ou reuniões com os 
Pais/Encarregados de Educação, 
registando cada contacto;  
Flexibilidade no horário de atendimento 
aos Pais/Encarregados de Educação;  
Fazer anualmente, pelo menos 4 eventos 
da Escola que sejam abertos e/ou 
direcionados à participação dos 
Pais/Encarregados de Educação; 
 

 
 
 

Diretores de Turma, 
Coordenador dos 

Diretores de Turma 
Pais/Encarregados 

de Educação e 
Direção Pedagógica 

 

 
 
 
Percentagem de presenças nas 

reuniões trimestrais com os 
respetivos Diretores de 

Turma. 
Percentagem de presenças de 
Pais/EE nas ações planificadas 
Registo de contactos com os 

Pais/Encarregados de 
Educação. 

 
 
 
 
 

 
Diário, trimestral 

e Anual 

 
 

 
 
 
 

Coordenador 
dos Diretores 

de Turma 
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Indicador n.º 5 – Taxa de Colocação após conclusão de cursos de EFP 

Situação Atual  

Ciclo de Formação 2011-2014 (total de Empregados): 76,9%  

Progressão 

2016/2017 

Progressão 

2016/2017 

Progressão  

2016/2017 

Objetivos/Metas a alcançar 77% 78% 79% 

 

OBJETIVO ESPECÍFICO N.º 1 
» Reforçar as redes e as parcerias com as empresas da região, intensificando as dinâmicas de trabalho colaborativo escola-meio; 
METAS A ATINGIR  
» Promover aulas com sessões técnicas com recurso a empresários/representantes de empresas da região nas turmas finalistas com a seguinte progressão 2016/2017: 2 
2017/2018: 4 2018/2019: 5 
» Desenvolver pelo menos 2 visitas de estudo a empresas por ano letivo para cada turma; 
» No mínimo 2 novas empresas parceiras por curso e por ano letivo. 
 

 Monitorização  Prazo de Implementação 
Mecanismos de Operacionalização Agentes de 

Operacionalização 
Indicadores de avaliação Timing Responsável  

 
 
 

 
3 anos letivos 

Organizar sessões com empresários e 
especialistas nas diversas áreas de 
formação para dinamizar sessões técnicas 
com os alunos; 
Continuar a organizar visitas de estudo às 
empresas das diferentes áreas;  
Estabelecer novas parcerias com 
empresas da região.  

 
 

Diretores de Curso 
e Docentes das 

disciplinas técnicas 
 

 
O número de sessões técnicas 

realizadas por ano; 
Relatórios e guiões das visitas 

de estudo realizadas; 
Número de protocolos 

assinados com as empresas, 

 
Avaliação 
intermédia 

no final de cada 
período letivo e 
uma avaliação 

anual no final do 
ano letivo. 

 
 

 
 
 

Equipa de 
Avaliação 

Interna 
 
 

 



 

6 
 

OBJETIVO ESPECÍFICO N.º 2 
» Realizar sessões de procura de trabalho dinamizadas pelo IEFP e outras instituições ligadas à integração no mercado de trabalho 

METAS A ATINGIR  
» Realizar 1 sessão anual de Técnicas de Procura de Emprego; 
» Realizar pelo menos 1 sessão com simulação de entrevista de emprego nas turmas finalistas; 
» Promover a elaboração dos Curricula Vitae em português e inglês pelos alunos finalistas. 
 

 Monitorização  Prazo de Implementação 
Mecanismos de Operacionalização Agentes de 

Operacionalização 
Indicadores de avaliação Timing Responsável  

 
 
 

 
 

3 anos letivos 

Uma sessão por turma finalistas sobre 
técnicas de procura de emprego 
dinamizada pelo SPO, IEFP, GAE CMG e 
docente da Área de Integração; 
Elaboração dos CV (em português nas 
aulas de Área de Integração, em Inglês 
nas aulas desta disciplina); 
Simulação de entrevistas de emprego em 
cada turma finalista.  

 
Docentes da Área de 
Integração e Inglês, 

técnica do SPO, 
técnicos do IEFP e 

GAE da CMG.  
 

O registo da realização das 
sessões de técnicas de procura 
de emprego e das entrevistas 
de emprego nos sumários 
digitais da disciplina de Área de 
integração e atas dos 
Departamentos;  
Os CV em Português e Inglês 
dos alunos do 3º ano, entregues 
e arquivados no Dossier das 
Direções de Curso.  

 
 
 
 
 

Anual 
 

 
 
Coordenadores 

de 
Departamento, 

Diretores de 
Curso, equipa de 
Avaliação Interna 
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OBJETIVO ESPECÍFICO N.º 3 
» Auscultação e recolha de sugestões/recomendações feitas pelas entidades parceiras que recebem os alunos em FCT.  

METAS A ATINGIR  
» Dinamizar uma ação sobre perspetivas de emprego nas áreas dos diferentes cursos, com a participação de entidades parceiras da escola  
 

 Monitorização  Prazo de Implementação 
Mecanismos  

de Operacionalização 
Agentes de 

Operacionalização 
Indicadores  
de avaliação 

Timing Responsável  
 

 
 
 
 
 

3 anos letivos 

Análise das avaliações constantes do 
modelo de avaliação de estágio 
preenchido pela entidade de FCT; 
Recolher sugestões dos parceiros 
tendentes à melhoria contínua da 
performance dos alunos em sede de FCT. 
Endereçar convites às entidades com 
protocolos de parceria com a escola; 
Proceder à recolha das sugestões e/ou 
recomendações apresentadas pelos 
parceiros; 
Potenciar a reflexão sobre as mesmas em 
sede de conselho pedagógico. 

 
 
 

 
Diretores de Curso 

e Professores 
Acompanhantes de 

FCT 

 
 
 

 
Resultados da recolha de dados 
efetuada às Turmas finalistas 
respeitantes aos dois períodos 
de estágio efetuados. 

 
 

 
 

Avaliação no final 
dos períodos de 

realização de FCT  

 
 
 

Diretores de 
Curso e Equipa 

de Avaliação 
Interna 
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Indicador n.º 6 – Utilização das competências adquiridas no local de trabalho  

6.a) Percentagem de alunos que completaram o curso e que trabalham em profissões diretamente relacionadas com o curso/Área de Educação e 
Formação que concluíram  

Situação Atual  

Ciclo de Formação 2011-2014: 59,40% 

Progressão 

2016/2017 

Progressão 

2016/2017 

Progressão  

2016/2017 

Objetivos/Metas a alcançar 60% 61% 62% 

  

OBJETIVO ESPECÍFICO N.º 1 
» Facilitar a integração dos alunos no mercado de trabalho e a sua empregabilidade através da adequação do perfil de competências do aluno às características do local de 
estágio;   
METAS A ATINGIR  
» Melhorar as classificações de FCT em 0,5 valores por ano letivo; 
 

 Monitorização  Prazo de Implementação 
Mecanismos  

de Operacionalização 
Agentes de 

Operacionalização 
Indicadores  
de avaliação 

Timing Responsável  
 

 
 
 

3 anos letivos 

Reforçar os contactos com as entidades 
parceiras no sentido de obter um feedback 
constante sobre as necessidades de 
formação, dotando os alunos de 
competências técnicas capazes de 
responder a essas necessidades;  
Análise das avaliações de FCT oriundas 
das entidades de acolhimento e daí retirar 
conclusões que permitam uma melhoria 
contínua da qualidade da formação.  

 
 
 

Diretores de Curso 
e professores 

acompanhantes da 
FCT 

 

 
 
 

 Avaliações da FCT; 
Registo de contactos efetuados 

com entidades 
parceiras. 

 
 
 

Avaliação no final 
dos períodos de 

realização de FCT 
 

 
 

 
 

 
Diretores de 

Curso e Equipa 
de Avaliação 

Interna 
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OBJETIVO ESPECÍFICO N.º 2 
» Potencializar a relação da escola com os empresários; 
METAS A ATINGIR  
» Situar o número de aulas práticas leccionadas nas disciplinas técnicas do curso TPA com a seguinte progressão 2016/2017: 70% 2017/2018: 75% 2018/2019: 80%  
» Situar o número de aulas práticas leccionadas nas disciplinas técnicas dos cursos TT/TTAR com a seguinte progressão 2016/2017: 50% 2017/2018: 60% 2018/2019: 70% 
» Efetuar pelo menos 1 visita de estudo a empresas por ano letivo por turma; 
» Estabelecer 3 novos protocolos/parcerias de colaboração por ano letivo.  
 

 Monitorização  Prazo de Implementação 
Mecanismos  

de Operacionalização 
Agentes de 

Operacionalização 
Indicadores  
de avaliação 

Timing Responsável  
 

 
 

3 anos letivos 

Continuar a convidar empresários e 
especialistas de diversas áreas de 
formação para fazer sessões técnicas e 
aulas.com na escola;  
Continuar a organizar visitas de estudo às 
empresas;  
Estabelecer novas parcerias com 
empresas.  

 
 
 

Diretores de Curso, 
professores 

orientadores de FCT 
 

 
O número de aulas práticas 

realizadas por ano letivo; 
Relatórios e guiões das visitas 

de estudo realizadas; 
Número de novos protocolos 
assinados com as empresas 

 
 

Avaliação 
intermédia no final 
de cada período e 

no final do ano 
letivo 

 
 

 
 
 

Diretores de 
Curso, EAI 
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6.b3) Percentagem de empregadores que estão satisfeitos com os formandos que concluíram um curso de EFP   

Situação Atual  

Ciclo de Formação 2011-2014: Muito 

Satisfeitos 65%; Satisfeitos 35% 

Progressão 

2016/2017 

Progressão 

2016/2017 

Progressão  

2016/2017 

Objetivos/Metas a alcançar: Muito satisfeitos 65% 66% 67% 

 

OBJETIVO ESPECÍFICO N.º 1 
» Atualizar constantemente os conhecimentos técnicos ministrados na escola, promovendo experiências de aprendizagem inovadoras, recorrendo a novas técnicas e 
tecnologias, apreciadas e exigidas pelo mercado de trabalho; 
METAS A ATINGIR  
» Continuar a realizar, para as turmas finalistas, 1 sessão anual de técnicas de procura de emprego; 
» Continuar a elaborar Curricula Vitae e cartas de apresentação por todos os alunos finalistas em português e em inglês; 
» Realizar, pelo menos, 1 simulação de entrevista de emprego.  
 

 Monitorização  Prazo de Implementação 
Mecanismos  

de Operacionalização 
Agentes de 

Operacionalização 
Indicadores  
de avaliação 

Timing Responsável  
 

 
 
 
 
 

3 anos letivos 

Recolha das sugestões e/ou 
recomendações feitas pelas empresas, quer 
aquando da realização da FCT quer 
enquanto membros do Conselho Geral; 
Continuar a desenvolver a sessão anual de 
técnicas de procura de emprego e a realizar 
a simulação de entrevistas de emprego; 
Elaboração dos CV e cartas de 
apresentação em português (no âmbito da 
disciplina de Área de Integração) e em 
Inglês (acompanhado na própria disciplina) 
por parte de todos os alunos finalistas. 

 
 
 

 
Diretores de 

Curso, docentes de 
Área de Integração 

e de Inglês, 
técnicos do SPO, 
IEFP e GAE da 

CMG 

 
Relatórios da FCT, 

Atas do Conselho Geral;  
Registo da elaboração dos CV 
pelos alunos nos sumários das 

disciplinas e entrega ao Diretor de 
Curso 

Registo da realização da sessão de 
técnicas de procura de emprego e 
Registo da realização das aulas 

práticas nos sumários das 
disciplinas técnicas 

 
 
 
 
 
 

Avaliação no fi-
nal do ano letivo 

 

 
 

 
 
 
 

EAI 
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OBJETIVO ESPECÍFICO N.º 2 
» Monitorizar a utilização das competências adquiridas no local de trabalho pelos alunos dos cursos profissionais; 
METAS A ATINGIR  
» Aplicação de questionários de satisfação aos empregadores dos ex-alunos no primeiro semestre de 2018 e primeiro semestre de 2020;  
 

 Monitorização  Prazo de Implementação 
Mecanismos  

de Operacionalização 
Agentes de 

Operacionalização 
Indicadores  
de avaliação 

Timing Responsável  
 

 
 

 
 
 
 
 

3 anos letivos 

Realizar anualmente os inquéritos de 
satisfação aos empregadores dos ex 
alunos; 
Convidar empresas empregadoras de ex 
alunos para participar nos seminários 
dedicados aos diferentes cursos 
profissionais. 
 

 
 
 

Diretores de Curso  
 

 
 

Tratamento dos dados 
recolhidos em sede dos 

inquéritos realizados; 
 
 

 
Avaliação 

intermédia: 
1-realizada no 
primeiro semestre 
de 2018; avaliação 
final às turmas do 
triénio 2014-2017,  
 
2-realizada no 
primeiro semestre 
de 2020; avaliação 
final às turmas do 
triénio 2015-2018 

 

 
 

 
 
 
 

Diretores de 
Curso, EAI  

 

 

 



 

1 
 

 
  

  ESCOLA PROFISSIONAL DE  

                                                                                                        DESENVOLVIMENTO RURAL DE  
                                             GRÂNDOLA  

  

  

 
PLANO DE AÇÃO EQAVET 2016/2019 

 

 

  

Equipa de Avaliação Interna 
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Indicador n.º 4 – Taxa de Conclusão dos cursos  

Situação Atual  

Ciclo de Formação 2011-2014: 56,50% 

Progressão 

2016/2017 

 

2017/2018 

 

2018/2019 

Objetivos/Metas a alcançar 70% 72% 74% 

 

OBJETIVO ESPECÍFICO N.º 1 
» Reduzir a taxa de desistência dos cursos profissionais que no ciclo 2011/2014 foi de 36,2% 
METAS A ATINGIR  
» Reduzir a taxa de desistência com a seguinte progressão 2016/2017: 25% 2017/2018: 22,5% 2018/2019: 20% 
 

 Monitorização  Prazo de Implementação 
Mecanismos de Operacionalização Agentes de 

Operacionalização 
Indicadores de avaliação Timing Responsável  

 
 
 
 

3 anos letivos  

Identificação e registo de módulos em 
atraso, falta de assiduidade, registo de 
ocorrências disciplinares, situação 
socioeconómica das famílias. 
Acompanhamento pelo DT, coordenador 
dos DT e docentes Reuniões com 
Pais/Encarregados de Educação, 
Encaminhamento e intervenção da CPCJ.  

 
Diretor de Turma; 

Coordenador dos DT; 
Docentes; Pais/EE; 

Assistentes 
administrativos e 

CPCJ. 

 
Registo de contactos com 
Pais/EE;  
 Atas dos Conselhos de Turma 
e dados estatísticos trimestrais. 

 
 

          Diário 
 
 

Trimestral 

 
 

D. Turma 
 

Equipa de 
Avaliação 

Interna 
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OBJETIVO ESPECÍFICO N.º 2 
» Melhorar o sucesso escolar; 
METAS A ATINGIR  
» Situar as taxas de sucesso de cada módulo das diferentes disciplinas nos C. P acima dos 80%; 2016/2017: 80% 2017/2018: 82% 2018/2019: 84% 
» Situar as taxas de conclusão modular anual, por turma dos C. P. acima dos 85% com a seguinte progressão 2016/2017: 85% 2017/2018: 87% 2018/2019: 89%   
» Alunos transitados para o ano de escolaridade seguinte nos cursos profissionais ≥85% com a seguinte progressão 2016/2017: 85% 2017/2018: 88% 2018/2019: 91% 
» 75% dos alunos transitam para o 3º ano dos CP sem módulos em atraso com a seguinte progressão 2016/2017: 75% 2017/2018: 78% 2018/2019: 81% 
» Situar a taxa de conclusão dos alunos matriculados no 3º ano dos cursos profissionais acima dos 83% com a seguinte progressão 2016/2017: 83% 2017/2018: 85% 
2018/2019: 87% 

 

 Monitorização  Prazo de Implementação 
Mecanismos de Operacionalização Agentes de 

Operacionalização 
Indicadores de avaliação Timing Responsável  

 
 
 
 
 
 
 
 

3 anos letivos 

Realizar os momentos de avaliação e 
recuperação modular necessários, de 
acordo com o estipulado no Regulamento 
Interno.  
Planificar as aprendizagens de acordo 
com o ritmo individual e estilos de 
aprendizagem dos alunos (diferenciação 
pedagógica). 
Diversificar estratégias de ensino e 
instrumentos de avaliação. 
Promover o desenvolvimento de 
competências transversais através da 
realização de atividades multidisciplinares. 
Proporcionar aulas de apoio e 
acompanhamento aos alunos com di-
ficuldades.  
Promover a formação periódica dos 
docentes.  

 
 
 
 

Docentes das 
disciplinas 

Diretores de Curso 
Coordenadores de 

Departamento, 
Coordenadora dos 

DTs.   

 
 
 
 

Grelhas de Avaliação Modular, 
Pautas trimestrais, Listagem de 
módulos em atraso e Balanços 
trimestrais das Direções de 
Curso. 
Relatórios das aulas de apoio. 
Registo das formações 
realizadas por cada docente por 
ano letivo. 

 

 
 
 

 
Final dos trimestres 

Letivos, após os 
momentos de 

avaliação 
extraordinária e 

sempre no 
final do ano letivo 

 
 

 
 
 
 

Equipa de 
Avaliação 

Interna 
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OBJETIVO ESPECÍFICO N.º 3 
» Reforçar o relacionamento com os pais/EE 
METAS A ATINGIR  
» Situar a taxa média de presenças nas reuniões com os respetivos Diretores de Turma em 50% com a seguinte progressão: no ano letivo 2016-2017: 50% 2017-2018: 55% 
2018-2019: 60%.  
» Realizar 4 ações anuais direcionadas aos Encarregados de Educação com a seguinte progressão: ano letivo 2016-2017: 4 2017-2018: 5 2018-2019: 5  
 

 Monitorização  Prazo de Implementação  
Mecanismos de Operacionalização Agentes de 

Operacionalização 
Indicadores de avaliação Timing Responsável  

 
 

 
 
 
 
 
 

3 anos letivos 

Manter as reuniões trimestrais de entrega 
de avaliações como momento privilegiado 
de relacionamento com os 
Pais/Encarregados de Educação; 
Introduzir o sistema de aviso diário das 
ausências dos alunos através de SMS; 
Estabelecer, sempre que necessário, 
contactos telefónicos ou reuniões com os 
Pais/Encarregados de Educação, 
registando cada contacto;  
Flexibilidade no horário de atendimento 
aos Pais/Encarregados de Educação;  
Fazer anualmente, pelo menos 4 eventos 
da Escola que sejam abertos e/ou 
direcionados à participação dos 
Pais/Encarregados de Educação; 
 

 
 
 

Diretores de Turma, 
Coordenador dos 

Diretores de Turma 
Pais/Encarregados 

de Educação e 
Direção Pedagógica 

 

 
 
 
Percentagem de presenças nas 

reuniões trimestrais com os 
respetivos Diretores de 

Turma. 
Percentagem de presenças de 
Pais/EE nas ações planificadas 
Registo de contactos com os 

Pais/Encarregados de 
Educação. 

 
 
 
 
 

 
Diário, trimestral 

e Anual 

 
 

 
 
 
 

Coordenador 
dos Diretores 

de Turma 
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Indicador n.º 5 – Taxa de Colocação após conclusão de cursos de EFP 

Situação Atual  

Ciclo de Formação 2011-2014 (total de Empregados): 76,9%  

Progressão 

2016/2017 

Progressão 

2016/2017 

Progressão  

2016/2017 

Objetivos/Metas a alcançar 77% 78% 79% 

 

OBJETIVO ESPECÍFICO N.º 1 
» Reforçar as redes e as parcerias com as empresas da região, intensificando as dinâmicas de trabalho colaborativo escola-meio; 
METAS A ATINGIR  
» Promover aulas com sessões técnicas com recurso a empresários/representantes de empresas da região nas turmas finalistas com a seguinte progressão 2016/2017: 2 
2017/2018: 4 2018/2019: 5 
» Desenvolver pelo menos 2 visitas de estudo a empresas por ano letivo para cada turma; 
» No mínimo 2 novas empresas parceiras por curso e por ano letivo. 
 

 Monitorização  Prazo de Implementação 
Mecanismos de Operacionalização Agentes de 

Operacionalização 
Indicadores de avaliação Timing Responsável  

 
 
 

 
3 anos letivos 

Organizar sessões com empresários e 
especialistas nas diversas áreas de 
formação para dinamizar sessões técnicas 
com os alunos; 
Continuar a organizar visitas de estudo às 
empresas das diferentes áreas;  
Estabelecer novas parcerias com 
empresas da região.  

 
 

Diretores de Curso 
e Docentes das 

disciplinas técnicas 
 

 
O número de sessões técnicas 

realizadas por ano; 
Relatórios e guiões das visitas 

de estudo realizadas; 
Número de protocolos 

assinados com as empresas, 

 
Avaliação 
intermédia 

no final de cada 
período letivo e 
uma avaliação 

anual no final do 
ano letivo. 

 
 

 
 
 

Equipa de 
Avaliação 

Interna 
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OBJETIVO ESPECÍFICO N.º 2 
» Realizar sessões de procura de trabalho dinamizadas pelo IEFP e outras instituições ligadas à integração no mercado de trabalho 

METAS A ATINGIR  
» Realizar 1 sessão anual de Técnicas de Procura de Emprego; 
» Realizar pelo menos 1 sessão com simulação de entrevista de emprego nas turmas finalistas; 
» Promover a elaboração dos Curricula Vitae em português e inglês pelos alunos finalistas. 
 

 Monitorização  Prazo de Implementação 
Mecanismos de Operacionalização Agentes de 

Operacionalização 
Indicadores de avaliação Timing Responsável  

 
 
 

 
 

3 anos letivos 

Uma sessão por turma finalistas sobre 
técnicas de procura de emprego 
dinamizada pelo SPO, IEFP, GAE CMG e 
docente da Área de Integração; 
Elaboração dos CV (em português nas 
aulas de Área de Integração, em Inglês 
nas aulas desta disciplina); 
Simulação de entrevistas de emprego em 
cada turma finalista.  

 
Docentes da Área de 
Integração e Inglês, 

técnica do SPO, 
técnicos do IEFP e 

GAE da CMG.  
 

O registo da realização das 
sessões de técnicas de procura 
de emprego e das entrevistas 
de emprego nos sumários 
digitais da disciplina de Área de 
integração e atas dos 
Departamentos;  
Os CV em Português e Inglês 
dos alunos do 3º ano, entregues 
e arquivados no Dossier das 
Direções de Curso.  

 
 
 
 
 

Anual 
 

 
 
Coordenadores 

de 
Departamento, 

Diretores de 
Curso, equipa de 
Avaliação Interna 
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OBJETIVO ESPECÍFICO N.º 3 
» Auscultação e recolha de sugestões/recomendações feitas pelas entidades parceiras que recebem os alunos em FCT.  

METAS A ATINGIR  
» Dinamizar uma ação sobre perspetivas de emprego nas áreas dos diferentes cursos, com a participação de entidades parceiras da escola  
 

 Monitorização  Prazo de Implementação 
Mecanismos  

de Operacionalização 
Agentes de 

Operacionalização 
Indicadores  
de avaliação 

Timing Responsável  
 

 
 
 
 
 

3 anos letivos 

Análise das avaliações constantes do 
modelo de avaliação de estágio 
preenchido pela entidade de FCT; 
Recolher sugestões dos parceiros 
tendentes à melhoria contínua da 
performance dos alunos em sede de FCT. 
Endereçar convites às entidades com 
protocolos de parceria com a escola; 
Proceder à recolha das sugestões e/ou 
recomendações apresentadas pelos 
parceiros; 
Potenciar a reflexão sobre as mesmas em 
sede de conselho pedagógico. 

 
 
 

 
Diretores de Curso 

e Professores 
Acompanhantes de 

FCT 

 
 
 

 
Resultados da recolha de dados 
efetuada às Turmas finalistas 
respeitantes aos dois períodos 
de estágio efetuados. 

 
 

 
 

Avaliação no final 
dos períodos de 

realização de FCT  

 
 
 

Diretores de 
Curso e Equipa 

de Avaliação 
Interna 
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Indicador n.º 6 – Utilização das competências adquiridas no local de trabalho  

6.a) Percentagem de alunos que completaram o curso e que trabalham em profissões diretamente relacionadas com o curso/Área de Educação e 
Formação que concluíram  

Situação Atual  

Ciclo de Formação 2011-2014: 59,40% 

Progressão 

2016/2017 

Progressão 

2016/2017 

Progressão  

2016/2017 

Objetivos/Metas a alcançar 60% 61% 62% 

  

OBJETIVO ESPECÍFICO N.º 1 
» Facilitar a integração dos alunos no mercado de trabalho e a sua empregabilidade através da adequação do perfil de competências do aluno às características do local de 
estágio;   
METAS A ATINGIR  
» Melhorar as classificações de FCT em 0,5 valores por ano letivo; 
 

 Monitorização  Prazo de Implementação 
Mecanismos  

de Operacionalização 
Agentes de 

Operacionalização 
Indicadores  
de avaliação 

Timing Responsável  
 

 
 
 

3 anos letivos 

Reforçar os contactos com as entidades 
parceiras no sentido de obter um feedback 
constante sobre as necessidades de 
formação, dotando os alunos de 
competências técnicas capazes de 
responder a essas necessidades;  
Análise das avaliações de FCT oriundas 
das entidades de acolhimento e daí retirar 
conclusões que permitam uma melhoria 
contínua da qualidade da formação.  

 
 
 

Diretores de Curso 
e professores 

acompanhantes da 
FCT 

 

 
 
 

 Avaliações da FCT; 
Registo de contactos efetuados 

com entidades 
parceiras. 

 
 
 

Avaliação no final 
dos períodos de 

realização de FCT 
 

 
 

 
 

 
Diretores de 

Curso e Equipa 
de Avaliação 

Interna 
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OBJETIVO ESPECÍFICO N.º 2 
» Potencializar a relação da escola com os empresários; 
METAS A ATINGIR  
» Situar o número de aulas práticas leccionadas nas disciplinas técnicas do curso TPA com a seguinte progressão 2016/2017: 70% 2017/2018: 75% 2018/2019: 80%  
» Situar o número de aulas práticas leccionadas nas disciplinas técnicas dos cursos TT/TTAR com a seguinte progressão 2016/2017: 50% 2017/2018: 60% 2018/2019: 70% 
» Efetuar pelo menos 1 visita de estudo a empresas por ano letivo por turma; 
» Estabelecer 3 novos protocolos/parcerias de colaboração por ano letivo.  
 

 Monitorização  Prazo de Implementação 
Mecanismos  

de Operacionalização 
Agentes de 

Operacionalização 
Indicadores  
de avaliação 

Timing Responsável  
 

 
 

3 anos letivos 

Continuar a convidar empresários e 
especialistas de diversas áreas de 
formação para fazer sessões técnicas e 
aulas.com na escola;  
Continuar a organizar visitas de estudo às 
empresas;  
Estabelecer novas parcerias com 
empresas.  

 
 
 

Diretores de Curso, 
professores 

orientadores de FCT 
 

 
O número de aulas práticas 

realizadas por ano letivo; 
Relatórios e guiões das visitas 

de estudo realizadas; 
Número de novos protocolos 
assinados com as empresas 

 
 

Avaliação 
intermédia no final 
de cada período e 

no final do ano 
letivo 

 
 

 
 
 

Diretores de 
Curso, EAI 
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6.b3) Percentagem de empregadores que estão satisfeitos com os formandos que concluíram um curso de EFP   

Situação Atual  

Ciclo de Formação 2011-2014: Muito 

Satisfeitos 65%; Satisfeitos 35% 

Progressão 

2016/2017 

Progressão 

2016/2017 

Progressão  

2016/2017 

Objetivos/Metas a alcançar: Muito satisfeitos 65% 66% 67% 

 

OBJETIVO ESPECÍFICO N.º 1 
» Atualizar constantemente os conhecimentos técnicos ministrados na escola, promovendo experiências de aprendizagem inovadoras, recorrendo a novas técnicas e 
tecnologias, apreciadas e exigidas pelo mercado de trabalho; 
METAS A ATINGIR  
» Continuar a realizar, para as turmas finalistas, 1 sessão anual de técnicas de procura de emprego; 
» Continuar a elaborar Curricula Vitae e cartas de apresentação por todos os alunos finalistas em português e em inglês; 
» Realizar, pelo menos, 1 simulação de entrevista de emprego.  
 

 Monitorização  Prazo de Implementação 
Mecanismos  

de Operacionalização 
Agentes de 

Operacionalização 
Indicadores  
de avaliação 

Timing Responsável  
 

 
 
 
 
 

3 anos letivos 

Recolha das sugestões e/ou 
recomendações feitas pelas empresas, quer 
aquando da realização da FCT quer 
enquanto membros do Conselho Geral; 
Continuar a desenvolver a sessão anual de 
técnicas de procura de emprego e a realizar 
a simulação de entrevistas de emprego; 
Elaboração dos CV e cartas de 
apresentação em português (no âmbito da 
disciplina de Área de Integração) e em 
Inglês (acompanhado na própria disciplina) 
por parte de todos os alunos finalistas. 

 
 
 

 
Diretores de 

Curso, docentes de 
Área de Integração 

e de Inglês, 
técnicos do SPO, 
IEFP e GAE da 

CMG 

 
Relatórios da FCT, 

Atas do Conselho Geral;  
Registo da elaboração dos CV 
pelos alunos nos sumários das 

disciplinas e entrega ao Diretor de 
Curso 

Registo da realização da sessão de 
técnicas de procura de emprego e 
Registo da realização das aulas 

práticas nos sumários das 
disciplinas técnicas 

 
 
 
 
 
 

Avaliação no fi-
nal do ano letivo 

 

 
 

 
 
 
 

EAI 
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OBJETIVO ESPECÍFICO N.º 2 
» Monitorizar a utilização das competências adquiridas no local de trabalho pelos alunos dos cursos profissionais; 
METAS A ATINGIR  
» Aplicação de questionários de satisfação aos empregadores dos ex-alunos no primeiro semestre de 2018 e primeiro semestre de 2020;  
 

 Monitorização  Prazo de Implementação 
Mecanismos  

de Operacionalização 
Agentes de 

Operacionalização 
Indicadores  
de avaliação 

Timing Responsável  
 

 
 

 
 
 
 
 

3 anos letivos 

Realizar anualmente os inquéritos de 
satisfação aos empregadores dos ex 
alunos; 
Convidar empresas empregadoras de ex 
alunos para participar nos seminários 
dedicados aos diferentes cursos 
profissionais. 
 

 
 
 

Diretores de Curso  
 

 
 

Tratamento dos dados 
recolhidos em sede dos 

inquéritos realizados; 
 
 

 
Avaliação 

intermédia: 
1-realizada no 
primeiro semestre 
de 2018; avaliação 
final às turmas do 
triénio 2014-2017,  
 
2-realizada no 
primeiro semestre 
de 2020; avaliação 
final às turmas do 
triénio 2015-2018 

 

 
 

 
 
 
 

Diretores de 
Curso, EAI  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO II – ORGANIGRAMA 
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ANEXO III – 
EMPREGABILIDADE E 

MERCADO DE TRABALHO 
FUTURO 



1 
  

 

Empregabilidade e mercado de trabalho futuro  

Fontes europeias: 

Considerando os relatórios “Employment and Social Development in Europe” produzidos pela 
Comissão Europeia relativos aos anos 2014 e 2015, a criação de emprego decorrerá 
maioritariamente nas seguintes áreas: 

- Emprego resultante do progresso tecnológico, nomeadamente novas tecnologias industriais 
(KET – Key Enabling Technologies), informáticas e de comunicação (TIC) em conjugação com a 
globalização;  

- Emprego resultante de uma economia mais verde (greening) produzindo não só novos produtos 
como tecnologias de produção diferentes (nomeadamente plataformas computacionais na 
nuvem) que exigem serem construídas, operadas e mantidas. Este emprego está, no entanto, 
dependente da vontade política para impor novas medidas legislativas contra as mudanças 
climáticas e por uma gestão eficiente de recursos. Os setores que mudarão serão: agricultura e 
pescas, turismo de praia e de ski, construção de infraestruturas (nomeadamente de energias 
renováveis), fornecimento de energia, construção, finança e seguros. Uma das regiões mais 
afetadas por esta mudança serão as regiões costeiras, nomeadamente na construção de 
barreiras e diques. Setores em particular crescimento serão: o das energias renováveis, 
nomeadamente eólicas; o dos serviços para melhorar a eficiência energética das casas (novos 
materiais, instaladores, auditores, certificadores e inspetores); o da reciclagem e gestão de 
resíduos; o da bioeconomia (pescas nas zonas costeiras e produção de alimentos); o do 
ecodesign; o resultante de novas medidas de etiquetagem. Para todas estas novas indústrias 
tecnológicas muito específicas há um deficit sistemático de profissionais na área científica, de 
gestão, de engenharia e matemática. 

- Emprego que resiste à automação: do lado menos especializado e de menor salário temos 
hospitalidade, cuidado, beleza, limpeza, atendimento ao cliente, construção, decoração e 
instalação (tudo funções que exigem empatia, improviso, processos de decisão complexos e 
tarefas manuais complexas que exigem treino e experiência). Têm ainda a característica de 
serem setores não sujeitos a outsourcing pois têm de ser realizados num dado local. Do lado 
mais especializado e com mais altos salários temos as profissões com tarefas cognitivas 
complexas e longa e diversificada educação formal: programadores, cientistas, advogados, 
professores, engenheiros, gestores, profissionais das indústrias criativas, médicos e investidores 
bancários).  

- Emprego resultante do comércio internacional de bens e serviços, nomeadamente o resultante 
de tratados internacionais de comércio, caso dos EUA e da China. No caso dos EUA prevê-se 
crescimento nos seguintes setores de trabalhadores especializados e não especializados: 
veículos a motor, seguros e outras manufaturas. Este tratado trará perdas nos seguintes setores: 
maquinaria elétrica, equipamentos de transporte, metalurgia, produtos de papel e de madeira, 
serviços pessoais, serviços de negócios e comunicações. No caso da China prevê-se 
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crescimento nos setores de equipamentos eletrónicos, veículos a motor, equipamentos de 
transporte, produtos metalúrgicos (mas não os ferrosos) e serviços de comunicação. 

Fontes nacionais: 

Em Portugal não existe um estudo alargado promovido por entidades públicas sobre esta 
questão, nem mesmo junto do GEP (Gabinete de Estratégia e Planeamento), que deveria 
planear junto do Ministério da Solidariedade, Emprego e Segurança Social. 

Optamos assim por referir o estudo dum fórum empresarial, condicionado pelo parco número e 
tipo de empresas questionadas, além de serem apenas as já existentes. Obviamente a visão de 
futuro resulta redutora quando comparada com a da Comissão Europeia por estar muito 
ancorada no presente e pouco na inovação futura. A vantagem deste estudo é que é feito a partir 
do questionar das próprias empresas. 

Assim, no questionário levado a cabo junto de 47 empresas pela BCSD (Conselho Empresarial 
para o Desenvolvimento Sustentável) Portugal em Maio de 2015, é dito o seguinte: 

“As 47 empresas identificaram as cinco competências mais escassas em Portugal para o período 
entre 2017 e 2020: engenharia tecnológica; comercial, marketing e comunicação de informação; 
ciências económicas; operações e logística; automação. Dentro das cinco competências mais 
escassas, são exemplos de profissões os Técnicos de Redes, Programadores e Analistas de 
Sistemas (engenharia tecnológica), os Técnicos de CRM/ Marketing Relacional e E-commerce 
(comercial, marketing e comunicação de informação), os Gestores de Risco e Controllers de 
Gestão (ciências económicas), os Técnicos de Operação Logística e Responsáveis de 
Entreposto Logístico (operações e logística) e os Técnicos de Robótica, Programadores CNC 
(máquinas robotizadas) e Programadores de Automação (automação). Para o ano de 2016, a 
estimativa aponta para que a engenharia informática seja a profissão mais valorizada pelas 
empresas, podendo vir a ser contratados 1.200 profissionais, valor que representa 1/3 do total de 
colaboradores a contratar pelas 47 empresas. Nestes perfis, enquadram-se exemplos de 
profissionais de informática em geral, análise e programação e informática de gestão.(…) As 47 
empresas identificaram as cinco competências técnico-profissionais críticas para o 
desenvolvimento das empresas e dos negócios: operações e logística (cadeia de valor); 
automação; comercial, marketing e comunicação de informação; engenharia de materiais e 
mecânica; engenharia tecnológica. Sem estas competências, o sucesso das empresas fica 
comprometido. A título de exemplo, em relação à área de operações e logística, as 
competências críticas que mais se destacam são a gestão logística, as operações e logística e o 
planeamento industrial. Na área comercial, marketing e comunicação de informação, as 
competências mais críticas são as compras e negociação, marketing relacional e prospecção 
comercial. (…) A liderança é a competência comportamental mais escassa nos profissionais, 
enquanto que a orientação para o cliente e a orientação para os resultados, são as duas 
competências mais críticas para o desenvolvimento dos negócios.” 
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Fontes locais: 

O Relatório “Uma Estratégia de Especialização Inteligente para o Alentejo” da CCDR Alentejo  
(Dezembro de 2014) apresenta a Estratégia Regional de Especialização Inteligente (estratégia 
RIS3) da Região Alentejo, elaborada no âmbito da preparação da estratégia de desenvolvimento 
regional 2014-2020. Este relatório afirma-se em linha com as estratégias da Comissão Europeia, 
não se restringindo apenas a atividades em que a região já é especializada. Este relatório afirma 
que a ideia da renovação da base económica sobre os recursos naturais e a excelência 
ambiental e patrimonial da Região, constitui uma aposta estratégica do Plano de Ação Regional. 
Esta prioridade de intervenção afigura-se crucial para a concretização das linhas estruturantes 
de desenvolvimento na ótica do crescimento económico do País, nomeadamente, nas vertentes 
da redução da dependência alimentar e energética e do fomento industrial, com base em 
recursos endógenos. Entre os domínios estratégicos dessa aposta, o PAR Alentejo 2020 destaca 
os seguintes:  

• Dinamização de uma base produtiva que potencie económica e socialmente a excelência 
ambiental e patrimonial da Região, com capacidade para abranger os Territórios de Baixa 
Densidade, renovados pelo conhecimento, evoluindo para a estruturação de relações com o 
mercado interno e acompanhando o esforço de exportação já hoje presente em setores 
tradicionais com valor estratégico, mas que carece de escala, a partir de processos de 
organização e de comercialização modernos das produções primárias.  

• Valorização das atividades regionais competitivas no complexo de atividades agroindustrial e 
alimentar, englobando o montado, com expressão também na fileira das carnes (sistema de 
produção extensivo) e na produção de produtos de elevada qualidade com Denominação de 
Origem.  

• Afirmação de mercado (a nível interno e externo) de produtos turísticos (enoturismo, turismo 
cultural, turismo de natureza, turismo ativo e de aventura, …), elementos de heterogeneidade do 
Turismo do Alentejo e do Ribatejo, com significativa expressão de recursos potenciais e de 
intenções de investimento em diversas sub-regiões.  

No que diz respeito aos domínios de especialização identificam-se as temáticas em cujos 
domínios diferenciadores a região Alentejo é especializada ou regista maiores dinâmicas de 
crescimento, de inovação ou de inserção na globalização e que estão articulados com o 
potencial do sistema científico e tecnológico regional, tendo também por suporte o resultado do 
inquérito ao potencial científico e tecnológico regional.  

Alimentação e Floresta  

O território, conjuntamente com condições edafoclimáticas favoráveis e estimuladas pela 
crescente disponibilidade de água, potencia o desenvolvimento do domínio “Alimentação e 
Floresta”. A tradição do Alentejo, associada à massa crítica de recursos endógenos, científica ou 
ainda, de forma crescente, empresarial fazem deste domínio um dos focos de especialização 
com maior expressão no Alentejo. Considerando a metodologia proposta, a definição do racional 
teve por base: (A) identificação dos recursos e ativos distintivos: (B) avaliação da existência ou 
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potencial de criação de massa crítica com impactos socioeconómicos relevantes, (C) evolução 
da procura, enquanto fator-chave que influencia o foco de especialização e (D) determina a 
viabilidade do racional de especialização inteligente. A dimensão territorial e a estrutura fundiária 
são duas características distintivas da região. De facto, o primeiro recurso em que a região do 
Alentejo é intensiva é o próprio território, que, em conjugação com condições edafoclimáticas 
favoráveis e disponibilidade de água em infraestruturas de regadio (e.g. Alqueva e Bacia do 
Tejo), potenciam a atratividade, a continuação e expansão da produção tradicional (vinha, olival, 
arroz, pastagens e forragens), das atividades pecuárias (bovinos, suínos e ovinos) e florestais 
(montado de sobro e azinho e pinheiro), mas também a evolução para culturas de maior valor 
acrescentado (plantas aromáticas e medicinais, fruticultura, horticultura, etc). Esta vantagem 
comparativa está patente na capacidade de atração de investimento agrícola, nomeadamente na 
envolvente de Alqueva e na Lezíria do Tejo. O Empreendimento de Fins Múltiplos de Alqueva 
(EFMA) revela-se fundamental para promover a alteração do modelo agrícola regional, a partir 
da introdução de novas tecnologias e da produção de novos produtos, com base em produções 
agrícolas e agroalimentares tecnologicamente evoluídas, de alta produtividade, ambientalmente 
sustentáveis e orientadas para a exportação. A zona da Bacia do Tejo, é das mais produtivas e 
inovadoras da Europa ao nível dos produtos alimentares de qualidade e na introdução de novas 
culturas de maior valor acrescentado, - possibilitadas pela conclusão das infraestruturas de 
regadio entre o Vale da Sorraia e a bacia do Mira e resultantes da introdução de novas 
tecnologias e da produção de novos produtos agrícolas e agroalimentares. A dimensão/escala e 
a dinâmica destas infraestruturas no desenvolvimento e na inovação agrícola e agro-industrial 
terão um efeito demonstrativo e de arrastamento junto de outros regadios públicos e privados da 
Região. No entanto, a competitividade do setor primário depende cada vez mais da sua 
integração com a indústria e com a distribuição, apostando na intensificação em conhecimento e 
na diferenciação das suas propostas, através da construção dinâmica de vantagens 
competitivas. Essa construção está diretamente relacionada com a intensificação em 
conhecimento das atividades económicas primárias e da sua tradução em inovação que 
proporcione um maior controlo sobre a cadeia-de-valor e potencie o desenvolvimento de uma 
variedade relacionada de atividades que induzam o crescimento económico e criem emprego. 
Nesse sentido, para além dos recursos intensivos em território e das infraestruturas 
potenciadoras, importa avaliar a adequação do capital humano e das infraestruturas de I&I 
enquanto pilares da competitividade das empresas e da região. Importa destacar também a 
capacidade de investigação em domínios que podem ser alinhados tematicamente com o 
domínio em análise. A este propósito, vejam-se os casos das Ciências do Ambiente e Recursos 
Naturais que é a segunda área científica com maior número de publicações no Alentejo, seguida 
da Química e das Ciências Biológicas. No entanto, outras áreas de engenharia podem ser 
relevantes, na medida em que se assiste à evolução da produção agrícola para um paradigma 
de agricultura de precisão, com uma forte componente de engenharia, sensores e sistemas de 
produção. Também no âmbito do questionário que a CCDR Alentejo enviou aos atores da região 
sobre a oferta científica, tecnológica e de inovação, a temática que se associa à “Alimentação e 
Floresta” destaca-se claramente das restantes como área onde se desenvolve a investigação, 
pura ou aplicada, concluindo-se que existe massa crítica científica e de capital humano relevante 
nas áreas nucleares do presente domínio e que podem ainda ser potenciadas pelas áreas 
científicas do ambiente e da química. 
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Património, Indústrias Culturais e Criativas e Serviços de Turismo 

Uma das principais características distintivas do Alentejo resulta da sua dispersão territorial que 
“salpicou” vilas, castelos e fortalezas e “pintou” paisagens diferenciadas ao longo do território, 
permitindo acumular e preservar importantes ativos ao nível do património cultural, material e 
imaterial. A par dos expoentes de património edificado, emerge também na região a descoberta 
da paisagem, da qualidade ambiental, dos recursos da terra, das artes e ofícios tradicionais, mas 
sobretudo a forte identidade de uma região que se constituiu incorporando uma herança milenar 
de invasões e trocas que lhe trouxeram povos tão diversos como os fenícios, os romanos, os 
visigodos, os árabes e os judeus. Este domínio procura assegurar a sustentabilidade da 
preservação deste património, dos centros urbanos e dos povos do Alentejo, promovendo a 
emergência de indústrias culturais e criativas e do turismo de nichos.  

A riqueza do património arquitetónico rural e urbano assente na sua diversidade e quantidade, é 
um fator estruturante da identidade regional, constituindo-se como um dos pontos fortes de 
atração do Alentejo. Por todo o território encontramos “pedaços” da história de Portugal, de 
diferentes épocas e de diferentes povos, disseminado pelos núcleos urbanos e pelos 31 
castelos. Estas características remetem para uma realidade heterogénea no que se refere ao 
grau de maturidade da valorização, intrínseca e articulada, dos seus ativos, tanto ao nível do 
património material como imaterial, sendo de destacar: castelos, igrejas, conventos, museus, 
torres, ermidas, campos arqueológicos, vestígios de antigas civilizações, que podem ser vistos e 
descobertos no Alentejo.  

Este vasto e rico cenário constitui o património arquitectónico, histórico e cultural da Região, 
onde a sobriedade se alia à beleza das manifestações artísticas, nomeadamente nos seguintes 
aspectos: • Património histórico (urbano-monumental), que inclui o Centro histórico de Évora e a 
Cidade Fronteiriça e de Guarnição de Elvas e as suas Fortificações com classificação da 
UNESCO como Património Cultural e Mundial ou de Santarém enquanto capital nacional do 
Gótico;  

• Património de arte sacra, com especial relevância para o trabalho de investigação e restauro, 
entretanto encetado por vários agentes regionais de forma inovadora;  

• Património etnográfico e de arte popular, com exemplos expressivos no artesanato e no Cante 
(reconhecido recentemente pela UNESCO como Património Cultural Imaterial da Humanidade);  

• Património natural, designadamente, do sistema agro-pastoril do montado de sobro com a 
Candidatura a Património da Humanidade, em fase adiantada de organização.  

 Estes vetores do Património e da Cultura regional, aos quais se pode acrescentar o cavalo 
lusitano, a tauromaquia e os produtos e sabores mediterrânicos (recentemente reconhecidos 
como Património Imaterial da Humanidade pela UNESCO), constituem uma mais-valia relevante 
para a estruturação de atividades económicas relacionadas e de suporte (indústrias culturais e 
criativas, merchandising, comércio enquanto elemento complementar, …) e para a atracão de 
novas gerações de turistas que procuram destinos com identidade. Neste domínio, os principais 
recursos são intensivos em território e em pessoas. Não obstante a acumulação de capital 
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humano e de competências de I&D, o seu reforço é relevante para alavancar a valorização deste 
património identitário. Tendo em atenção o referido no Anexo I.4.3. Infraestruturas e Recursos 
Humanos, e considerando apenas a formação superior na área das artes e humanidades, esta 
correspondeu a 8% do total, tendo registado o segundo maior crescimento no período 2000-2012 
(quase 300%). A área que registou maior crescimento foi a dos serviços, área com importância 
especial para a dimensão dos serviços de turismo. As infraestruturas científicas identificadas 
evidenciam uma elevada acumulação de competências (das 9 instituições regionais de I&D 
registadas em 2014 na FCT, duas relacionam-se com a temática de História e Arte), com 
visibilidade na percentagem de projetos de investigação pura realizados pelas entidades da 
região, em que a temática “Património e Cultura” representa a segunda maior realização com 
18% do total, reconhecida internacionalmente, mas revelam alguma dificuldade de articulação 
com a economia regional e de valorização económica do conhecimento adquirido. 

A Estratégia Regional de Especialização Inteligente - processo de identificação de pilares de 
construção de vantagens competitivas, de conjunto de prioridades e opções, partilhadas pelos 
stakeholders regionais, culminou na identificação do Património e do Ambiente como os dois 
elementos estruturantes para a região enquanto fatores únicos e diferenciadores . 
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A Avaliação Interna enquanto processo de autorregulação de práticas e processos, 

orientada para a melhoria dos resultados dos nossos alunos, tem sido desenvolvida ao 

longo dos últimos anos na Escola Profissional de Desenvolvimento Rural de Grândola. 

Para a realização dessa autoavaliação tem havido a colaboração e a participação de 

todos os que fazem a escola ou com ela se relacionam diretamente: alunos, 

professores, funcionários, bem como pais e encarregados de educação e empresários. 

A todos os departamentos, órgãos e setores, são solicitados regularmente relatórios e 

balanços da atividade realizada e a análise da informação avaliativa, acerca do 

funcionamento e dos resultados da escola, tendo em conta os domínios e metas 

postulados no PEE e Planos Anuais de Atividade, para posterior análise pela equipa de 

avaliação interna. Os relatórios produzidos trimestralmente e anualmente por esta 

equipa são apresentados ao Conselho Pedagógico, Conselho Geral e divulgados a toda 

a comunidade educativa.  

 

1.Objetivos  

- Aprofu dar o o he i e to da es ola, apura do po tos fra os  e os po tos 
fortes , (fu io a e to e gest o, dese pe ho dos órg os de gest o e orie taç o 
educativa, práticas educativas e resultados escolares, relação com as famílias e o meio 

envolvente);  

- Revelar a perceção das pessoas em relação à organização interna da escola;  

- Mobilizar a comunidade educativa para a mudança;  

- Desenvolver o sentido de auto-responsabilização;  

- Conhecer o nível de satisfação da comunidade educativa;  

- Fomentar práticas reflexivas, de cooperação e de concertação entre os vários 

intervenientes da comunidade educativa, tendo em vista a solução de problemas;  

- Promover a melhoria da qualidade dos processos de ensino e de aprendizagem, da 

sua organização e dos seus níveis de eficiência e eficácia; 

- Fomentar o sucesso educativo, continuando a promover uma cultura de qualidade, 

exigência e responsabilidade na escola;  

- Sensibilizar os vários intervenientes da comunidade educativa para a participação 

ativa e crítica no processo educativo, valorizando o seu papel neste processo; 

- Promover uma cultura de melhoria continuada da organização, do funcionamento e 

dos resultados da Escola, bem como do seu Projeto Educativo; 
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2.Constituição da equipa 

Paula Maria da Silva Faxelha – Coordenadora/Docente 

Paula Cristina Salvador Gomes - Docente 

Paula Cristina Félix Casaca Pedro - Docente 

Rute Cristina da Silva Tavares – Docente 

Carlos Miguel de Nazaré Falcão Milharadas Bigas - Docente 

Ana Cristina Felizardo – Representante do pessoal não docente 

Nicole Gonçalves – Representante dos alunos 

Soraia Brás – Representante dos Pais/EE 

 

3. Plano de ação para 2015-2016 

1º Período 

 Reunião com toda a equipa 

 Elaboração do plano de trabalho para o ano letivo 2015/2016 

 Elaboração do referencial e construção de indicadores para 2015/2016 de acordo 

com o PAA 

 Acompanhar e avaliar a concretização dos objetivos previstos no PEE 

2º Período 

 Reunião com todos os elementos da equipa 

 Análise e tratamento estatístico dos resultados escolares do 1ºperíodo 

 Elaboração do relatório relativo ao 1º período 

 Elaboração do questionário a aplicar aos alunos, professores, pessoal não docente, 

empresários, Pais/EE para avaliar a satisfação em relação à escola; 

 Acompanhar e avaliar a concretização dos objetivos previstos no PEE e no Plano de 

Melhoria (construído após a intervenção da Avaliação Externa). 

3º Período 

 Reunião com todos os elementos da equipa; 

 Análise e tratamento estatístico dos resultados escolares do 2º e 3º períodos 

 Acompanhar e avaliar a concretização dos objetivos previstos no PEE 

 Colaborar com os órgãos de gestão, estruturas de orientação educativa e serviços 

da escola na conceção e monitorização de planos de melhoria 

 Aplicação dos questionários de satisfação aos elementos da comunidade 

educativa; 

 Análise dos questionários de satisfação; 

 Análise dos relatórios de todas as estruturas e órgãos; 

 Elaboração do Relatório de Avaliação do PAA 2015/2016. 

 



 
 

4 
 

4. Metodologia     

 

Neste processo de autoavaliação recorrer-se-á tanto a métodos de análise 

quantitativa como de análise qualitativa no sentido de se obter uma perspetiva 

multidimensional da Escola. Serão utilizadas diferentes técnicas de recolha de 

dados, como grelhas de observação, inquéritos por questionário, análise 

documental e estatística, num processo que permita a triangulação e a 

diversificação dos meios de pesquisa da informação. 

 

5.Identificação de referentes   

 

No sentido de orientar o trabalho da Equipa de Autoavaliação, apresenta-se um 

guião que sistematiza a categorização a usar durante o processo avaliativo. Assim, 

serão avaliadas as dimensões e respetivas metas, que constam no Plano Anual de 

Atividades 2015-2016, bem como os quatro indicadores referenciados no Quadro 

de Referência Europeu de Garantia da Qualidade na Educação e Formação 

Profissional (EQAVET) a saber Taxa de conclusão em cursos EFP, Taxa de colocação 

após conclusão de cursos EFP, Utilização das Competências adquiridas no local de 

trabalho respeitantes aos alunos que terminaram nos anos letivos 2013/2014 e 

2014/2015. 

 Para aferir o grau de concretização, foram definidos vários indicadores de análise e 

instrumentos de avaliação, bem com a calendarização dos momentos avaliativos. 
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6. Referencial de análise 

Domínios Metas/Indicadores de Sucesso  Indicadores Instrumentos de 
Avaliação/Responsabilidades 

Calendarização 

 
 
 
 
 
 
 
-Resultados 
Escolares 
 
 
 
 
 
 

 
- Situar as taxas de sucesso de 
cada disciplina/módulo das 
diferentes disciplinas acima dos 
80%; 
-Taxa de conclusão modular 
anual, por turma, a partir dos 
85%. 
 

 - Nº de módulos concluídos por 
disciplina, relativamente ao total de 
módulos previstos no ano letivo (n.º 
de módulos x n.º de alunos); 
 
- Relação entre o nº de módulos por 
concluir e o nº total de alunos em 
cada turma dos cursos profissionais 
e curso vocacional; 
- Médias das classificações das 
disciplinas por componente de 
formação. 

- Pautas de avaliação; 
- PTurma 
- Relatórios das Direções de Curso 

Final de cada 
período; 
 
 
 
 
 
Final do ano 
letivo 

- Taxa de conclusão dos alunos 
matriculados no 3º ano, superior 
a 90% 

- relação entre o número de alunos 
que concluíram o curso 
relativamente ao total de alunos 
matriculados, no terceiro ano; 
- relação de alunos que concluíram o 
curso relativamente ao nº de alunos 
que iniciaram o curso no primeiro 
ano (matrizes e referenciais de 
análise/critérios de seleção do 
POCH) 
 - Taxa de empregabilidade dos 
alunos dos cursos profissionais. 
 

- Pautas de avaliação; 
- P Turma 
- Relatórios das Direções de Curso 
- Relatório do Coordenador do C 
Vocacional 
- Observatório de emprego 
 

Final do ano 
letivo 
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Domínios Metas/Indicadores de sucesso  Indicadores Instrumentos de Avaliação Calendarização 

 
 
 
 
-Resultados   
 
 

-80% dos alunos de cada turma 
dos cursos profissionais obtém 
pelo menos suficiente na 
o petê ia dese volvi e to 

pessoal e so ial  
- Pelo menos 50% dos alunos dos 
cursos vocacionais obtêm 
Suficiente, Bom ou Muito Bom, 

o do í io do sa er ser  

- Média dos resultados obtidos por 
todos os alunos nas competências 
indicadas; 
 

- P Turmas 
-Relatório da Coordenadora dos DT 

Final do ano 
letivo 

 
- Ensino e 
Aprendizagem-
Indisciplina 

- O nº de incidentes disciplinares, 
por ordem de gravidade, não 
deve ultrapassar 5% dos alunos 
da Escola 

- nº de registos de participações 
disciplinares; 
- nº de alunos com participações;  
- Disciplinas com participações 
disciplinares;  
- Motivos das participações por 
ordem de gravidade; 

- DT 
-Coordenador dos DT 
- RI 

 
Final de cada 
período; 
Final do ano 
letivo 

- Ensino e 
Aprendizagem-
Apoios 
Educativos 

-Taxa de sucesso para os apoios 
educativos fora da sala de aula de 
90%; 

- nº de módulos concluídos nos 
apoios educativos; 
- nº de alunos que frequentam 
apoios educativos que recuperam 
módulos; 

-Coordenadora dos DT; Relatório dos 
Apoios educativos, DT 

-Final de cada 
período 
- Final do ano 
letivo 

 
- Desistência 
Escolar 
 

-Taxa de desistência global dos 
cursos profissionais inferior a 10% 
-Taxa de desistência global dos 
cursos vocacionais inferior a 15%. 
 

- % dos alunos matriculados que não  
terminaram o ano letivo, excluindo-
se os transferidos/ mudança de 
curso. 
 
 

- P Turma 
- Relatórios das Direções de Curso 
- Serviços administrativos 

 
Final do ano 
letivo 
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Domínios Metas/Indicadores de sucesso  Indicadores Instrumentos de Avaliação Calendarização 

 
 
 
 
 
 
 
Planeamento e 
gestão 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Instalar 1 computador fixo+1 
projetor multimédia em pelo 
menos 8 salas de aulas; 
 
-Pôr em funcionamento o 
programa PROORG (gestão do 
currículo) 
 
-Ter a biblioteca completamente 
instalada no final do ano letivo; 
 
 
 
 
-Avaliação Interna: um relatório 
por semestre 
 

- Satisfação dos professores em 
relação aos recursos pedagógicos; 
 

Serviços administrativos (atualização 
equipamentos Informáticos;  
 
- Professora Bibliotecária, Equipa da 
Biblioteca; 
-Nº de utilizadores; Grau de 
satisfação dos utilizadores; 
 - Taxas de utilização de recursos; 
 
- Análise dos relatórios de todas as 
estruturas e órgãos; 
- Grau de satisfação os alunos, 
professores, funcionários e 
EE,Empresários;  
-Sistematização e acompanhamento 
do processo de avaliação do pessoal 
docente e pessoal não docente; 
-Divulgação dos relatórios de 
Avaliação Interna; 
 
 
 
 

 
Questionários de satisfação 
 
 
 
 
Relatório de atividades da Biblioteca; 
 
 
 
 
-Relatórios da Diretores de Curso;  
-Relatório dos Apoios Educativos; 
-Relatórios de todas as estruturas e 
Órgãos; 
-Relatórios de projetos; 
-Relatórios do Desporto Escolar, 
-Relatório do PESES; 
- Questionários de satisfação aos alunos, 
professores, pessoal não docente, pais/EE, 
empresários; 
-Mapas de ocupação dos espaços; 
-e-mail, intranet, “ite da Es ola; Jor al O 
“e eador  
-Relatório de Avaliação Interna 
 
 

 
 
 
 
 
-Final de cada 
período; 
 
 
 
 
 
 
Final do 
1ºsemestre e 
final do 2º 
semestre 
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Domínios Metas/Indicadores de sucesso  Indicadores Instrumentos de Avaliação Calendarização 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Desenvolvimento 
Profissional 

-Grau de satisfação de alunos e 
professores com as atividades 
letivas; 
-Realizar duas ações de formação; 
 
 
 
 
 
-Construção e Aplicação de 
Grelha de Observação da 
Avaliação Diagnóstica realizada 
pelos professores; 
 -Construção e aplicação da 
Grelha de Observação dos 
Métodos e Técnicas de Ensino de 
Diferenciação Pedagógica 
realizada pelos professores; 
- Pelo menos 80% dos 
professores usa métodos e 
técnicas de DP; 
- Pelo menos 80% dos docentes 
usa os resultados da avaliação 
diagnóstica na planificação 
modular 
 
 
 

-Estatística aplicada aos 
questionários de satisfação; 
- Número de ações de formação 
realizadas pelo Centro de Formação;  
- Ações de formação desenvolvidas 
no seio da comunidade. 
 
 
-Instrumentos de supervisão da 
avaliação diagnóstica utilizadas 
pelos professores; 
-Instrumentos de supervisão das 
Técnicas de Diferenciação 
Pedagógica realizadas pelos 
professores; 

- Questionários aplicados anualmente ao 
pessoal docente, não docente;  
 
 
 
 
 
 
 
- Relatórios dos Coordenadores de 
Departamento; 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Final do ano 
letivo 
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Domínios Metas/Indicadores de sucesso  Indicadores Instrumentos de Avaliação Calendarização 

 
 
 

Articulação com 
o meio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
-Publicitação dos Prémios no 
E os de Gr dola , o 
“e eador  e o site da es ola; 

 
 
 
- Ao longo do ano, pelo menos 
50% dos pais e EE comparecem 
na escola para uma ação; 
 
 
 
-Realizar pelo menos 1 atividade 
na escola que mobilize os pais e 
EE na sua organização. 
 
 

 
-Seriação e listagem dos prémios de 
mérito;  
- Registos das presenças dos pais/EE;  
 
- Percentagem dos pais que em cada 
turma estão nas reuniões (média 
anual);  
- Representatividade nos órgãos da 
Escola; 
 
 
- Nº de ações com a participação dos 
pais/EE 

 
- Evidências da publicação; 
-Relatórios dos DT; 
- Relatório da Coordenadora dos DT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

- Final de cada 
período 
 
 
 
 
-Final do ano 
letivo 
 
 
 
 
 
 

 

 
Concretização do 
PAA/ PEE 
 

 
 
- Concretização das atividades do 
Plano Anual de Atividades 
2015/2016, acima dos 85%; 
-Apresentação do Relatório de 
avaliação do PAA 2015-2016. 
 
 

 
- % de atividades realizadas no PAA 
2015-2016 
 
 

 
- Relatórios de avaliação de todos os 
órgãos e estruturas 
 
 
 
 

 
Final do ano 
letivo 
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Domínios Metas/Indicadores de sucesso  Indicadores Instrumentos de Avaliação Calendarização 

Quadro de 
Referência 
Europeu de 
Garantia da 
Qualidade na 
Educação e 
Formação 
Profissional 
(EQAVET) 

-Indicador EQAVET 4:Taxa de 
conclusão em cursos EFP 
(Educação e Formação 
Profissional) 

% de alunos que concluíram o curso 
relativamente ao nº de alunos que 
iniciaram o curso no primeiro ano 

-Observatório de Emprego 
- Questionários aos alunos/formandos 
 - De acordo com os instrumentos de 
registo de informação disponibilizados 
pela ANQEP 

Final do ano 
letivo 

-Indicador EQAVET 5a: Taxa de 
colocação após conclusão de 
cursos EFP 

 % de alunos que concluíram o 
curso, e que estão no mercado de 
trabalho, em formação, e/ou outros 
destinos no período de 12-36 meses 
após a conclusão do curso. 

- Observatório de Emprego 
- Questionários aos alunos/formandos 
- De acordo com os instrumentos de 
registo de informação disponibilizados 
pela ANQEP 

Final do ano 
letivo 

- Indicador EQAVET 6: Utilização 
das Competências adquiridas no 
local de trabalho respeitantes aos 
alunos que terminaram nos anos 
letivos 2011/2014. 

6a - % de alunos que completaram o 
curso e que trabalham na respetiva 
área profissional 
6b3 % de empregadores de um 
determinado setor que, no período 
de 12-36 meses após a conclusão do 
curso que estão satisfeitos com os 
formandos que completaram o 
curso 

- Observatório de Emprego 
- Questionários aos alunos/formandos 
- Questionários aos 
empregadores/empresários 
- De acordo com os instrumentos de 
registo de informação disponibilizados 
pela ANQEP 

Final do ano 
letivo 

 

7. Plano de divulgação 

A divulgação das várias etapas e momentos do ciclo avaliativo será assegurada de forma periódica, através dos seguintes meios: Conselho 
Geral, Conselho Pedagógico, Página da escola. 
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I- INTRODUÇÃO: 
 

Decorrente do processo de avaliação externa que foi realizado pela Equipa da Inspeção Geral de Educação e Ciência (IGEC), na Escola 

Profissional de Desenvolvimento Rural de Grândola, entre os dias 24 e 26 de Março e do respetivo relatório; do relatório do PAA 2013-

2014, produzido pela equipa de Avaliação Interna da Escola, e tendo em conta o Projeto Educativo 2013-2016, foi elaborado a presente 

proposta de Plano de Melhoria.  

De acordo com as indicações da IGEC este plano de melhoria deve de um modo seletivo, sintético e pragmático, conter a ação que a 

escola se compromete a realizar nas áreas identificadas na avaliação externa como merecedoras de prioridade no esforço de melhoria , de 
modo a contribuir para o aperfeiçoamento de práticas e procedimentos conducentes ao sucesso educativo dos nossos alunos. 

A partir da leitura e análise dos relatórios supra mencionados a equipa de avaliação identificou e selecionou as áreas de melhoria que 

foram tidas em consideração no Plano de Melhoria que a seguir se apresenta e que, consequentemente, deverão guiar o trabalho e os 

planos de ação a desenvolver pelas várias estruturas e órgãos da Escola. 
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II – IDENTIFICAÇÃO DAS ÁREAS DE MELHORIA: 

 
 Quadro 1: Áreas de melhoria a ter em consideração nas prioridades da Escola segundo a avaliação externa (IGEC, 2014) 

 Reajustamento das estratégias delineadas por forma a aumentar as taxas de conclusão dos cursos, sobretudo o de Técnico de Produção 

Agrária, com o objetivo de alcançar progressos mais sustentados;  

 Adequação do plano de ação com vista a uma redução significativa e consistente nas taxas de desistência dos cursos profissionais, 

sobretudo no 1.º ano de formação;  

 Monitorização das medidas de promoção do sucesso implementadas, nomeadamente os apoios educativos, de modo a incrementar-se a sua 

eficácia, sobretudo no 2.º ano dos cursos profissionais;  

 Instituição de mecanismos sistemáticos de supervisão da prática letiva em sala de aula, enquanto processo destinado ao desenvolvimento 

profissional docente e, consequentemente, à melhoria das aprendizagens e dos resultados;  

 Reforço das ações dinamizadoras do espaço da biblioteca para enriquecimento do ensino dos conteúdos curriculares e do trabalho 

autónomo dos alunos;  

 Incremento das ações dirigidas a pais e encarregados de educação para que seja promovida a sua maior cooperação na vida da Escola 
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Quadro 2: Pontos fortes, fracos e sugestões de melhoria de acordo com o relatório do Plano Anual de Atividades 2013-2014 produzido 

pela equipa de Autoavaliação em Julho de 2014 

Domínio  

Pontos fortes: Pontos fracos:                                                     

En
si

n
o

 a
p

re
n

d
iz

ag
em

 

.Envolvimento da comunidade escolar no desenvolvimento de atividades 
diversificadas, diferentes e propiciadoras de aprendizagens relevantes para os 
alunos, bem como o seu pleno desenvolvimento pessoal e cívico; 
.Desenvolvimento de projetos de PAP que traduzem o espírito empreendedor e a 
adequação às realidades económicas e de desenvolvimento da região; 
.Contributo relevante das aulas práticas/FCT para o desenvolvimento das 
competências constantes nos Perfis de Desempenho dos Cursos; 
.Promoção da interdisciplinaridade e articulação de conteúdos e competências; 
.Promoção da educação ambiental e do desenvolvimento rural sustentável nas 
atividades realizadas; 
 

.Dificuldades de alguns alunos dos cursos 
de TT e TTAR na integração/Adaptação 
às entidades de estágio; 
 

D
es

is
tê

n
ci

a 
Es

co
la

r 

.Diminuição da taxa de desistência global da Escola- 4,57% - relativamente ano 
letivo anterior - 12,7% - Redução de 8,13 %; 
.Diminuição da taxa de desistência escolar nos segundos anos – 8,51% - em 
relação ao ano letivo anterior – 17,90% - Redução de 9,39%; 
.Diminuição da taxa de desistência escolar nos primeiros anos – 3,8% - em relação 
ao ano letivo anterior – 14,8% - Redução de 11%; 
.0% de desistência escolar nos cursos CEF; 
 
 
 
 
 
 

.Aumento da taxa de desistência escolar 
nas turmas de 3ºano – 6,38%, no ano 
letivo anterior foi 2,5%; 
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R
es

u
lt

ad
o

s 
.Elevado grau de execução global do PAA atingindo os 90,5%; 
 
.Elevadas taxas de conclusão modular das turmas (de acordo com o estabelecido 
nos Planos das Turmas); 

 Curso TT 
. Taxa de conclusão modular do 3º TT: 94,3% (nos anos anteriores esta turma 
tinha obtido uma TCMA de 93,5% no 2º ano e 84% no 1º ano) 
. Taxa de conclusão modular do 2ºTT: 96,7%(no ano anterior esta turma tinha 
obtido uma TCMA de 94,2%) 
. Taxa de conclusão modular do 1º TT: 92,9% 

 Curso TPA 
. Taxa de conclusão modular do 3º TPA: 95,8% (no ano anterior esta turma tinha 
obtido uma TCMA de 88,7% no 2ºano 86,7% e no 1º ano de 74,5%) 
. Taxa de conclusão modular do 2º TPA: 88,8% (no ano anterior esta turma tinha 
obtido uma TCMA de 88,1%) 
. Taxa de conclusão modular do 1º TPA: 92,8 % 

 Curso TTAR 
. Taxa de conclusão modular do 3º TTAR: 100% (no ano anterior esta turma tinha 
obtido uma TCMA de 100% no 2ºano e no 1ºano 95%) 
. Taxa de conclusão modular do 2º TTAR: 94 % (no ano anterior esta turma tinha 
obtido uma TCMA de 99,5%) 
. Taxa de conclusão modular do 1º TTAR: 85% 
 
 
 
 
 
 
 
 
.Subida da taxa de conclusão do curso TT do ciclo de formação 2011/2014 – 64% -
em relação ao ciclo anterior 2010/2013 - 60% 
 
.Subida da taxa de conclusão do curso TTAR do ciclo de formação 2011/2014 – 
77,3% -em relação ao ciclo anterior 2010/2013 – 72,2% 
 

.As quatro Competências de Escola 
mantêm-se no nível suficiente; 
 
.Taxa de conclusão de curso TPA ciclo de 
formação 2011/2014: 32% 
 Descida em relação aos ciclos de 
formação anteriores 
 
.Número de módulos em atraso no curso 
TTAR; 
 
.Aumento do número de focos de 
indisciplina; 
 
 .Aumento do número de alunos com a 
aplicação de medida disciplinares 
corretivas (advertências, ordem de saída 
de sala de aula, realização de tarefas) e 
sancionatórias (dias de suspensão); 
 
.Aumento dos incidentes disciplinares 
em algumas visitas de estudo; 
 
.Persistência do número de alunos com 
problemas de assiduidade e 
pontualidade; 



 

5  

  

P
la

n
e

am
en

to
 e

 G
e

st
ão

 
.Revisão e construção de todos os documentos orientadores da Escola; 
.Capacidade de responder com rapidez e qualidade às solicitações externas, tais 
como a presença na Futurália 2014 e a participação no Projeto Inova, entre outras;  
.Participação significativa dos elementos de toda a comunidade educativa na 
concretização do PAA; 
.Capacidade de articulação entre as várias estruturas e órgãos da Escola na 
resposta, organização e dinamização das atividades; 
.Boa articulação entre a gestão da exploração agrícola e as atividades pedagógicas; 
.Disponibilidade da escola na resposta aos problemas socioeconómicos e 
familiares dos alunos; 
.Atualização do espaço da Biblioteca da Escola; 
.Requalificação dos espaços exteriores da Escola (EPDR e Herdade da Apaúla) 

.Desatualização dos materiais e 
equipamentos de TIC ao serviço da 
escola; 
 

D
es

e
n

vo
lv

im
en

to
 

P
ro

fi
ss

io
n

al
 

.Capacidade de mobilização da Escola para a organização e desenvolvimento de 
ações de formação interna 
 
 
 
 
 

.Dificuldade de resposta às necessidades 
de formação da escola pelo centro de 
formação da área; 
.Não foi posto em prática o dispositivo 
voluntário de observação de aulas. 

A
rt

ic
u

la
çã

o
 c

o
m

 o
 

m
ei

o
 

.Capacidade de abertura e recetividade da Escola às iniciativas e propostas da 
comunidade que foram surgindo ao longo do ano letivo; 
.Usufruto das oportunidades/atividades que vão surgindo ao longo do ano letivo, 
com o objetivo de desenvolver as competências constantes dos perfis de 
desempenho dos cursos ministrados na escola;  
.Reforço do envolvimento da Escola com a comunidade e diversificação dos 
protocolos estabelecidos com entidades parceiras no âmbito da FCT; 

 .Pouca participação dos pais/EE na vida 
escolar dos seus educandos; embora se 
tenha verificado um crescente 
envolvimento do pais/EE dos alunos dos 
1º anos; 
 

 
 
Sugestões: 
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 Reforço do desenvolvimento da componente prática na lecionação das aulas dos diferentes cursos; 
 Diversificar o leque das atividades proporcionadas aos alunos; 
 Estimular o profissionalismo e o empreendedorismo nos nossos técnicos; 
 Reforçar o desenvolvimento de atividades em que a consciência da sustentabilidade ambiental seja promovida; 
 Estimular práticas inovadoras de agricultura sustentável tendo em vista a proteção ambiental; 
 Continuação da implementação de planos de recuperação de módulos em atraso; 
 Reforço da divulgação das regras de conduta em sala de aula e espaço escolar; 
 Implementação de estratégias de combate à indisciplina; 
 Continuação da estratégia adotada no ano letivo transato para a recuperação da assiduidade; 
 Elaboração do plano de formação da escola com propostas diversificadas e inovadoras; 
 Alargar o horário de funcionamento da biblioteca. 
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                      III- PROPOSTA DE PLANO DE MELHORIA 2014-2016 
 

PLANO DE MELHORIA 2014-2016 

  
PROBLEMA  

  
ÁREA DE MELHORIA  

  
OBJETIVO  

  
ORIENTAÇÕES ESTRATÉGICAS  

  
  
 
 
 Taxa  de  
desistência escolar   

 ENSINO  
APRENDIZAGEM:  
  
 
 Desistência escolar  

  
  
  
 
-Continuar a redução da 
taxa global de desistência 
escolar  
  
 

.Sinalização atempada de situações passíveis de desistência com 
intervenção rápida dos vários agentes educativos/serviços de apoio; 
.Diversificação das experiências de aprendizagem;  
.Reforço das estratégias de diferenciação pedagógica tendo em conta os 
percursos escolares dos alunos, 
.Promoção de aulas de caráter mais prático;  
.Diversificação e inovação das atividades e visitas de estudo;  
.Implementação de atividades de enriquecimento curricular que vão de 
encontro aos interesses dos alunos;  
.Promoção de projetos que mobilizem e fixem os alunos na Escola. 

  
 
 
 
Redução das taxas 
de conclusão de  
curso  

ENSINO  
APRENDIZAGEM:  
  
 
Resultados escolares  

 
 
 
 
-Elevar as taxas de 
conclusão de curso  
  

.Reforço da implementação dos planos de recuperação modular;  

.Diversificação das estratégias de apoio;  

.Acompanhamento das medidas de apoio disponibilizadas aos alunos de 
modo a avaliar a sua eficácia e o seu contributo para o sucesso dos alunos; 
.Reajustamento periódico das medidas de apoio de acordo com a avaliação 
efetuada; 
.Incentivo à participação e assiduidade dos alunos nos apoios educativos;  

.Reforço da divulgação das taxas de empregabilidade dos cursos 

ministrados junto dos alunos; 

.Promoção de atividades que evidenciem o sucesso profissional dos alunos 

diplomados pela Escola; 
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.Promoção da inovação e das novas técnicas/tecnologias que se encontram 

ao serviço do mundo agrícola e que potenciam novas oportunidades 

profissionais para os jovens técnicos. 

 
 
Alguns alunos 
ainda apresentam 
um elevado 
número de 
módulos em atraso  

ENSINO  
APRENDIZAGEM:  
 
Resultados escolares  

  
 
 
-Promover a recuperação 
modular   

-Continuação da diversificação das estratégias de recuperação modular;  
-Reforço da implementação dos planos de recuperação modular;  

-Continuação da aplicação da estratégia iniciada no ano letivo anterior de 

inscrição automática dos alunos com módulos em atraso nas épocas 

extraordinárias de avaliação; 

- Dar mais visibilidade às estratégias de diferenciação pedagógicas adotadas 
-Reforço do envolvimento dos pais/EE no processo de recuperação modular  
-Reforço da visibilidade da atribuição do Prémio de superação de 
dificuldades ou de recuperação modular; 

  
Desempenho nas 
competências de  
escola  

ENSINO  
APRENDIZAGEM:  
 
Resultados escolares  

-Melhorar a qualidade do 
desempenho dos alunos nas 
quatro competências de 
escola 

-Implementação  de  estratégias  que  possibilitem  o 
desenvolvimento, com mais qualidade, das competências de escola;  
 
-Reforço das atividades de investigação, de cooperação, de intervenção e 
publicação da informação;  
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Aumento dos focos 
de Indisciplina  

FOCOS DE 
INDISCIPLINA:  
  
  

 
 
 
-Reduzir os focos de indisciplina 
escolar  

-Divulgação do RI junto dos alunos e respetivos EE;  
-Divulgação dos direitos e deveres consignados no Estatuto 
do Aluno e Ética Escolar;  
-Reforço do envolvimento dos agentes educativos na 
deteção e correção das situações de indisciplina;  
-Adoção de momentos de reflexão para partilha de 
experiências e estratégias para a resolução dos problemas 
de indisciplina;  

   Outras…  
  
Pouco 
envolvimento dos 
pais e 
encarregados de 
educação na vida 
escolar dos seus 
educandos  

  
  
  
PARTICIPAÇÃO  DOS  
PAIS E EE  
  

-Aumentar a presença e 
participação dos pais e 
encarregados de educação na vida 
escolar dos seus educandos  
-Alargar os canais de comunicação 
com os pais e encarregados de 
educação  

-Promoção da participação dos Pais/Encarregados de 
Educação em projetos/atividades da Escola/Turma;  
-Divulgação junto dos Pais/Encarregados de Educação do e-
mail dos Diretores de Turma e do site da Escola;  
-Realização de sessões de sensibilização dos 
Pais/Encarregados de Educação para a necessidade e 
importância de acompanharem a vida escolar dos seus 
educandos;  
-Criação de momentos de encontro da comunidade 
educativa para apresentação sucessos;  

Desatualização dos 
materiais e 
equipamentos de 
TIC ao serviço da  
escola  

PLANEAMENTO E 
GESTÃO  

-Adquirir e atualizar os 
equipamentos informáticos   

- Persistência na reivindicação superior, de recursos para 
garantir a aquisição e atualização dos equipamentos 
informáticos;   

Subaproveitamento 
do espaço da 
Biblioteca Escolar 

PLANEAMENTO E 
GESTÃO 

Implementar a dinamização da 
Biblioteca Escolar tendo em conta 
a sua inclusão na RBE 

-Constituição da BE como um espaço de recursos importante 
para o enriquecimento curricular e cultural dos alunos; 
Biblioteca; 
-Implementação da articulação dos departamentos  
Curriculares com a BE; 
-Dar maior visibilidade e funcionalidade à utilização da 
biblioteca 
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Supervisão da 
prática letiva 

ENSINO  
APRENDIZAGEM:  
 

-Garantir uma monitorização e 
avaliação sistemática do ensino e 
aprendizagem que permita a 
melhoria do processo 

-Conceção de um mecanismo voluntário de observação de 
aulas tendo em vista a experimentação de práticas de 
avaliação formativa; 
-Construção de instrumentos de registo. 
 

Resposta às 
necessidades de 
formação da escola 
pelo centro de 
formação da área  

DESENVOLVIMENTO 
PROFISSIONAL 
  

-Dar resposta às necessidades de 
formação do pessoal docente e 
não docentes identificadas  

-Continuação da organização e realização de ações de 
formação de curta duração centradas na Escola e, dentro do 
possível, com recursos internos;  
-Reforço de parcerias/protocolos com outras entidades que 
possibilitem a formação na Escola;  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO V – INDICADORES 
EQAVET PARA O CICLO DE 

FORMAÇÃO 2011/2014 
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Anexo 3 atualizado em 11/abril/2016 
 

Registo de Informação sobre Conclusão dos Cursos (Indicador EQAVET 4a) 
 

Designação do Operador:  Escola Profissional de Desenvolvimento Rural de Grândola  Código SIGO: 0842 Concelho:   Grândola 
 

Ciclo de Formação:  2011/2014 Data de recolha:   Julho 2016 
 

 
 

A - 

AEF 

 

B – Curso 
 
 

 

C – Ingressos D - Conclusão no tempo previsto 
(Até 31 de dezembro do último ano do ciclo de 

formação) 
 

E - Conclusão após o tempo previsto 
(Até 31 de dezembro do ano seguinte ao 

último ano do ciclo de formação) 

F - Conclusão Global 
(D+E) 

m 
 
 
 

ff  tt m 
 
 
 

Taxa 
(%) 
 

f 
 
 
 

Taxa 
(%) 
 

t 
 
 
 

Taxa 
(%) 
 

m Taxa 
(%) 

f Taxa 
(%) 

t 
 
 

 

Taxa 
(%) 
 
 

m 
 
 
 

Taxa 
(%) 

 

f 
 
 

 

Taxa 
 (%) 

 

t 
 
 
 

Taxa 
(%) 

 
 

 
 

 
 

612 Técnico de Produção Agrária 22 3 25 7 31,8 1 33,3 8 32,0 0 0 0 0 0 0 7 31,8 1 33,3 8 32,0 

812 Técnico de Turismo 8 14 22 4 50,0 10 71,4 14 63,6 0 0 0 0 0 0 4 50,0 10 71,4 14 63,6 

812 Técnico de Turismo A. Rural 5 17 22 4 80,0 13 76,5 17 77,3 0 0 0 0 0 0 4 80,0 13 76,5 17 77,3 

 Totais 35 34 69 15 42,9 24 70,6 39 56,5 0 0 0 0 0 0 15 42,9 24 70,6 39 56,5 

 
 

 

A - 

AEF 

 

B – Curso 
 
 

C – Ingressos G - Desistência H – Não aprovação 
(Até 31 de dezembro do ano seguinte ao último ano do 

ciclo de formação) 
m 
 

ff  tt m Taxa 

(%) 

f Taxa 

(%) 

t Taxa 

(%) 

m Taxa 

(%) 

f Taxa 

(%) 

t Taxa 

(%)   612 Técnico de Produção Agrária 22 3 25 13 59,1 2 66,7 15 60,0 2 9,1 0 0 2 9,1 

812 Técnico de Turismo 8 14 22 3 37,5 2 14,3 5 22,7 2 25,0 1 7,1 3 13,6 

812 Técnico de Turismo A. Rural 5 17 22 1 20,0 4 23,5 5 22,7 0 0 0 0 0 0 

 Totais 35 34 69 17 48,6 8 23,5 25 36,2 4 11,4 1 2,9 5 7,2 
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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)]. 

 

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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Anexo 4 atualizado em 11/abril/2016 
 

Registo de Informação sobre Colocação após Conclusão dos Cursos (Indicador EQAVET 5a) 
 

Designação do Operador:  Escola Profissional de Desenvolvimento Rural de Grândola  Código SIGO:  0842     Concelho:   Grândola 
 

Ciclo de Formação:  2011/2014 Data de recolha:   Julho 2016 
 
 

 
A - 

AEF 

 
B – Curso 

 
 

 

 
C - Diplomados 

 
D – Empregados (tempo completo) 

 
E – Empregados (tempo parcial) 

m f t m Taxa 
(%) 

f Taxa 
(%) 

t Taxa 
(%) 

m Taxa 
(%) 

f Taxa 
(%) 

t Taxa 
(%) 

612 Técnico de Produção Agrária 7 1 8 5 71,4 0 0 5 62,5 0 0 0 0 0 0 

812 Técnico de Turismo 4 10 14 4 100 7 70,0 11 78,6 0 0 0 0 0 0 

812 Técnico de Turismo Ambiental e Rural 4 13 17 4 100 10 76,9 14 82,4 0 0 0 0 0 0 

 Totais 15 24 39 13 86,7 17 70,8 30 76,9 0 0 0 0 0 0 

 
 

 
A - 

AEF 

 
B – Curso 

 
 

 

 
C - Diplomados 

 
F – Empregados (contrato sem termo) 

 
G – Empregados (contrato a termo) 

m f t m Taxa 
(%) 

f Taxa 
(%) 

t Taxa 
(%) 

m Taxa 
(%) 

f Taxa 
(%) 

t Taxa 
(%) 

612 Técnico de Produção Agrária 7 1 8 0 0 0 0 0 0 5 62,5 0 0 5 62,5 

812 Técnico de Turismo 4 10 14 0 0 0 0 0 0 4 100 7 70,0 11 78,6 

812 Técnico de Turismo Ambiental e Rural 4 13 17 1 25,0 1 7,7 2 11,8 3 75,0 9 69,2 12 70,6 

 Totais 15 24 39 1 6,7 1 4,2 2 5,1 12 80,0 16 66,7 28 71,8 
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A - 

AEF 

 
B – Curso 

 
 
 

 

 
C - Diplomados 

 
H – Total de Empregados  

(D+E) ou (F+G) 

 
I – À procura de emprego 

m f t m Taxa 
(%) 

f Taxa 
(%) 

t Taxa 
(%) 

m Taxa 
(%) 

f Taxa 
(%) 

t Taxa 
(%) 

612 Técnico de Produção Agrária 7 1 8 5 71,4 0 0 5 62,5 0 0 0 0 0 0 

812 Técnico de Turismo 4 10 14 4 100 7 70,0 11 78,6 0 0 2 20,0 2 14,3 

812 Técnico de Turismo A. Rural 4 13 17 4 100 10 76,9 14 82,4 0 0 1 7,7 1 5,9 

 Totais 15 24 39 13 86,7 17 70,8 30 76,9 0 0 3 12,5 3 7,7 

 
 
 
 

 
A - 

AEF 

 
B – Curso 

 
 
 

 

 
C - Diplomados 

 
J – Trabalhadores por conta própria 

 
K – A frequentar estágios profissionais 

m f t m Taxa 
(%) 

f Taxa 
(%) 

t Taxa 
(%) 

m Taxa 
(%) 

f Taxa 
(%) 

t Taxa 
(%) 

612 Técnico de Produção Agrária 7 1 8 2 37,1 0 0 2 37,1 0 0 0 0 0 0 

812 Técnico de Turismo 4 10 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

812 Técnico de Turismo A. Rural 4 13 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 Totais 15 24 39 2 13,3 0 0 2 5,1 0 0 0 0 0 0 
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A - 

AEF 

 
B – Curso 

 
 
 
 
 
 

 

 
C - Diplomados 

 
L - Total no mercado de trabalho 

(H+I+J+k) 

 
M – A frequentar formação de nível 

pós-secundário 

m f t m Taxa 
(%) 

f Taxa 
(%) 

t Taxa 
(%) 

m Taxa 
(%) 

f Taxa 
(%) 

t Taxa 
(%) 

612 Técnico de Produção Agrária 7 1 8 7 100 0 0 7 87,5 0 0 0 0 0 0 

812 Técnico de Turismo 4 10 14 4 100 9 90,0 13 92,9 0 0 0 0 0 0 

812 Técnico de Turismo A. Rural 4 13 17 4 100 11 84,6 15 88,2 0 0 2 18,2 2 11,8 

 Totais 15 24 39 15 100 20 83,3 35 89,7 0 0 2 8,3 2 5,1 

 
 
 

 
 
A - 

AEF 

 
B – Curso 

 
 

 

C - Diplomados N  – A frequentar o ensino superior O – Total em prosseguimento de 
Estudos 
 (M+N) 

m f t m Taxa 
(%) 

f Taxa 
(%) 

t Taxa 
(%) 

m Taxa 
(%) 

f Taxa 
(%) 

T Taxa 
(%) 

612 Técnico de Produção Agrária 7 1 8 0 0 1 12,4 1 12,5 0 0 1 12,5 1 12,5 

812 Técnico de Turismo 4 10 14 0 0 1 10,0 1 7,1 0 0 1 10,0 1 7,1 

812 Técnico de Turismo A. Rural 4 13 17 0 0 0 0 0 0 0 0 2 15,4 2 11,8 

 Totais 15 24 39 0 0 2 8,3 2 5,1 0 0 4 16,7 4 10,3 
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A - AEF 

 
B – Curso 

 
 

C – Diplomados P  – Outras situações 

m f t m Taxa 
(%) 

f Taxa 
(%) 

t Taxa 
(%) 

612 Técnico de Produção Agrária 7 1 8 0 0 0 0 0 0 

812 Técnico de Turismo 4 10 14 0 0 0 0 0 0 

812 Técnico de Turismo A. Rural 4 13 17 0 0 0 0 0 0 

 Totais 15 24 39 0 0 0 0 0 0 

 
 

 

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 Anexo 3 – 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)]. 
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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)]. 

Notas: 

1. Quando o diplomado se encontra em mais do que uma das situações explicitadas, é indicada a situação principal (definida em função do tempo semanal alocado à mesma). 

2. 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 diplomados do género masculino que se encontram numa dada situação (colunas D a P); af = n.º 

de diplomados do género feminino que se encontram numa dada situação (colunas D a P);  at = n.º total de 

diplomados que se encontram numa dada situação (colunas D a P); 

bm = n.º de diplomados do género masculino (coluna C); bf = n.º 

de diplomados do género feminino (coluna C); bt = n.º total de 

diplomados (coluna C)
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Anexo 5 atualizado em 11/abril/2016 
 

Registo de informação sobre diplomados a exercer profissões relacionadas com o curso/AEF (Indicador EQAVET 6a) 
 
 

Designação do Operador:  Escola Profissional de Desenvolvimento Rural de Grândola  Código SIGO:  0842        Concelho:   Grândola 
 

Ciclo de Formação:  2011/2014 Data de recolha:   Julho 2016 

Situação 1: Diplomados empregados por conta de outrem 
 

 

A - AEF 
 

B – Curso 
 

 

C – Diplomados 
empregados por 
conta de outrem 

D – Diplomados que exercem profissões 
relacionadas com o curso/AEF concluído 

E – Diplomados que exercem profissões não 
relacionadas com o curso/AEF concluído 

m f t m Taxa 
(%) 

f Taxa 
(%) 

t Taxa 
(%) 

m Taxa 
(%) 

f Taxa 
(%) 

t Taxa 
(%) 

612 Técnico de Produção Agrária 5 0 5 3 60,0 0 0 3 60,0 2 40,0 0 0 2 40,0 
812 Técnico de Turismo 4 7 11 3 75,0 5 71,4 8 72,7 1 25,0 2 28,6 3 27,3 
812 Técnico de Turismo Ambiental e Rural 4 10 14 0 0 6 60,0 6 42,9 4 100 4 40,0 8 57,1 

 Totais 13 17 30 6 46,2 11 64,7 17 56,7 7 53,9 6 35,3 13 43,3 
 
 

Situação 2: Diplomados empregados por conta própria 
 

 

A - AEF 
 

B – Curso 
 
 

 

F – Diplomados a 
trabalhar por conta 

própria 

G – Diplomados que exercem profissões 
relacionadas com o curso/AEF concluído 

H – Diplomados que exercem profissões não 
relacionadas com o curso/AEF concluído 

m f t m Taxa 
(%) 

f Taxa 
(%) 

t Taxa 
(%) 

m Taxa 
(%) 

f Taxa 
(%) 

t Taxa 
(%) 

612 Técnico de Produção Agrária 2 0 2 2 100 0 0 2 100 0 0 0 0 0 0 
812 Técnico de Turismo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
812 Técnico de Turismo Ambiental e Rural 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 Totais 2 0 2 2 100 0 0 2 100 0 0 0 0 0 0 
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[cálculo automático] Situação 1 + 2: Diplomados a trabalhar 
 

 

A - AEF 
 

B – Curso 
 

 

I – Diplomados a 
trabalhar (C+F) 

J – Diplomados que exercem profissões 
relacionadas com o curso/AEF concluído 

K – Diplomados que exercem profissões não 
relacionadas com o curso/AEF concluído 

m f t m Taxa 
(%) 

f Taxa 
(%) 

t Taxa 
(%) 

m Taxa 
(%) 

f Taxa 
(%) 

t Taxa 
(%) 

612 Técnico de Produção Agrária 7 0 7 5 71,4 0 0 5 71,4 2 0 0 0 2 28,6 
812 Técnico de Turismo 4 7 11 3 75,0 5 71,4 8 72,7 1 25,0 2 28,6 3 27,3 
812 Técnico de Turismo Ambiental e Rural 4 10 14 0 0 6 60,0 6 42,9 4 100 4 40,0 8 57,1 

 Totais 15 17 32 8 53,3 11 64,7 19 59,4 7 46,7 6 35,3 13 40,6 
 
 

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 Anexo 4 – 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 Anexo 4 – 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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Notas: 

1. Quando o diplomado exerce mais do que uma profissão, é considerada a profissão principal (definida em função do tempo semanal alocado ao exercício de cada uma delas). 

2. As  taxas  de  diplomados  que  exercem  profissões  relacionadas  com  o  curso/AEF  são  calculadas  de  acordo  com  a fórmula ( 
 

arredondamento às décimas, em que: 

dm,F ou t 

cm,F ou t 
) ✕ 100 , com 

 

dm = n.º de diplomados do género masculino que se encontram a exercer uma profissão diretamente relacionada com o curso/AEF  concluído (colunas D, G e J); 

df = n.º de diplomados do género feminino que se encontram a exercer uma profissão diretamente relacionada com o curso/AEF concluído (colunas D, G e J); 

dt = n.º total de diplomados que se encontram a exercer uma profissão diretamente relacionada com o curso/AEF concluído (colunas D, G e J); 

cm = n.º de diplomados do género masculino a trabalhar (coluna C, F e I); 

cf = n.º de diplomados do género feminino a trabalhar (coluna C, F e I); 

ct = n.º total de diplomados a trabalhar (coluna C, F e I). 

 

3. As taxas de diplomados  que  não  exercem  profissões  relacionadas  com  o  curso/AEF são calculadas de acordo com a  fórmula ( 
 

arredondamento às décimas, em que: 

dm,F ou t 

cm,F ou t 
) ✕ 100, com 

 

dm = n.º de diplomados do género masculino que se encontram a exercer uma profissão não diretamente relacionada com o curso/AEF concluído (colunas E, H e K); 

df = n.º de diplomados do género feminino que se encontram a exercer uma profissão não diretamente relacionada com o curso/AEF concluído (colunas E, H e K); 

dt = n.º total de diplomados que se encontram a exercer uma profissão não diretamente relacionada com o curso/AEF concluído (colunas E, H e K); 

cm = n.º de diplomados do género masculino a trabalhar (coluna C, F e I); 

cf = n.º de diplomados do género feminino a trabalhar (coluna C, F e I);  

ct = n.º total de diplomados a trabalhar (coluna C, F e I)
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Anexo 6 atualizado em 11/abril/2016 

 
Registo de Informação sobre Satisfação dos Empregadores (Indicador EQAVET 6b3) 

 

Designação do Operador: Escola Profissional de Desenvolvimento Rural de Grândola Código SIGO:  0842                Concelho: Grândola 
 

Curso: Técnico de Produção Agrária                                                                      Área de Educação e Formação (código) : 621 

Ciclo de Formação 2011/2014    Data de recolha  Junho 2016  

 

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

Número de diplomados empregados avaliados pelos empregadores  2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
A - Competências 

B – Satisfação dos empregadores C – Total de 
diplomados 

empregados 
avaliados por 
competência 

D - Taxa de 
satisfação dos 
empregadores 

por competência 
(%) 

E – Média de 
satisfação dos 
empregadores 

por    
competência 

1. 
Insatisfeito 

2. 
Pouco 

satisfeito 

3. 
Satisfeito 

4. 
Muito 

satisfeito 

Competências técnicas inerentes ao posto de trabalho 0 0 0 2 2 100 4 

Planeamento e organização 0 0 2 0 2 100 3 

Responsabilidade e autonomia 0 0 0 2 2 100 4 

Comunicação e relações interpessoais 0 0 1 1 2 100 3,5 

Trabalho em equipa 0 0 1 1 2 100 3,5 
 Totais 0% 0% 40% 60% 10 100 3,6 
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                                                                  Situação 2: Diplomados empregados em profissões não relacionadas com o curso/AEF concluído  
                                                                                         
                                                                                        Número de diplomados empregados avaliados pelos empregadores  _____2___ 
 
 
 

A - Competências 
B – Satisfação dos empregadores C – Total de 

diplomados 
empregados 
avaliados por 
competência 

D - Taxa de 
satisfação dos 
empregadores 

por competência 
(%) 

E – Média de 
satisfação dos 
empregadores 

por    
competência 

1. 
Insatisfeito 

2. 
Pouco 

satisfeito 

3. 
Satisfeito 

4. 
Muito 

satisfeito 

Competências técnicas inerentes ao posto de trabalho 0 0 0 2 2 100 4 

Planeamento e organização 0 0 1 1 2 100 3,5 

Responsabilidade e autonomia 0 0 0 2 2 100 4 

Comunicação e relações interpessoais 0 0 1 1 2 100 3,5 

Trabalho em equipa 0 0 1 1 2 100 3,5 
 Totais 0 0 30% 70% 10 100 3,7 

 

[cálculo automático] Situação 1+2: Diplomados empregados em profissões relacionadas e não relacionadas com o curso/AEF concluído 

Total de diplomados empregados avaliados pelos empregadores  4  

 
 

 
A - Competências 

B – Satisfação dos empregadores C – Total de 
diplomados 

empregados 
avaliados por 
competência 

D - Taxa de 
satisfação dos 
empregadores 

por competência 
(%) 

E – Média de 
satisfação dos 
empregadores 

por    
competência 

1. 
Insatisfeito 

2. 
Pouco 

satisfeito 

3. 
Satisfeito 

4. 
Muito 

satisfeito 

Competências técnicas inerentes ao posto de trabalho 0 0 0 4 4 100 4 

Planeamento e organização 0 0 3 1 4 100 3,3 

Responsabilidade e autonomia 0 0 0 4 4 100 4 

Comunicação e relações interpessoais 0 0 2 2 4 100 3,5 

Trabalho em equipa 0 0 2 2 4 100 3,5 
Totais 0 0 35% 65% 20 100 3,7 
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Registo de Informação sobre Satisfação dos Empregadores (Indicador EQAVET 6b3) 
 

Designação do Operador: Escola Profissional de Desenvolvimento Rural de Grândola Código SIGO:  0842                Concelho: Grândola 
 

Curso: Técnico de Turismo                                                                      Área de Educação e Formação (código) : 812 

Ciclo de Formação 2011/2014    Data de recolha  Junho 2016  

 

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

Número de diplomados empregados avaliados pelos empregadores   1  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
A - Competências 

B – Satisfação dos empregadores C – Total de 
diplomados 

empregados 
avaliados por 
competência 

D - Taxa de 
satisfação dos 
empregadores 

por competência 
(%) 

E – Média de 
satisfação dos 
empregadores 

por    
competência 

1. 
Insatisfeito 

2. 
Pouco 

satisfeito 

3. 
Satisfeito 

4. 
Muito 

satisfeito 

Competências técnicas inerentes ao posto de trabalho 0 0 0 1 1 100 4 

Planeamento e organização 0 0 0 1 1 100 4 

Responsabilidade e autonomia 0 0 0 1 1 100 4 

Comunicação e relações interpessoais 0 0 0 1 1 100 4 

Trabalho em equipa 0 0 0 1 1 100 4 
 Totais 0 0 0 100% 5 100 4 
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                                                                  Situação 2: Diplomados empregados em profissões não relacionadas com o curso/AEF concluído  
                                                                                         
                                                                                        Número de diplomados empregados avaliados pelos empregadores   ____0____ 
 
 
 

A - Competências 
B – Satisfação dos empregadores C – Total de 

diplomados 
empregados 
avaliados por 
competência 

D - Taxa de 
satisfação dos 
empregadores 

por competência 
(%) 

E – Média de 
satisfação dos 
empregadores 

por    
competência 

1. 
Insatisfeito 

2. 
Pouco 

satisfeito 

3. 
Satisfeito 

4. 
Muito 

satisfeito 

Competências técnicas inerentes ao posto de trabalho 0 0 0 0 0 0 0 

Planeamento e organização 0 0 0 0 0 0 0 

Responsabilidade e autonomia 0 0 0 0 0 0 0 

Comunicação e relações interpessoais 0 0 0 0 0 0 0 

Trabalho em equipa 0 0 0 0 0 0 0 
 Totais 0 0 0 0 0 0 0 

 

[cálculo automático] Situação 1+2: Diplomados empregados em profissões relacionadas e não relacionadas com o curso/AEF concluído 

Total de diplomados empregados avaliados pelos empregadores  1  

 
 

 
A - Competências 

B – Satisfação dos empregadores C – Total de 
diplomados 

empregados 
avaliados por 
competência 

D - Taxa de 
satisfação dos 
empregadores 

por competência 
(%) 

E – Média de 
satisfação dos 
empregadores 

por    
competência 

1. 
Insatisfeito 

2. 
Pouco 

satisfeito 

3. 
Satisfeito 

4. 
Muito 

satisfeito 

Competências técnicas inerentes ao posto de trabalho 0 0 0 1 1 100 4 

Planeamento e organização 0 0 0 1 1 100 4 

Responsabilidade e autonomia 0 0 0 1 1 100 4 

Comunicação e relações interpessoais 0 0 0 1 1 100 4 

Trabalho em equipa 0 0 0 1 1 100 4 
Totais 0 0 0% 100% 5 100 4 
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Registo de Informação sobre Satisfação dos Empregadores (Indicador EQAVET 6b3)  
 

Designação do Operador: Escola Profissional de Desenvolvimento Rural de Grândola Código SIGO:  0842                Concelho: Grândola 
 

Curso: Técnico de Turismo Ambiental e Rural                                                                      Área de Educação e Formação (código) : 812 

Ciclo de Formação 2011/2014    Data de recolha  Junho 2016  

 

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

Número de diplomados empregados avaliados pelos empregadores   2  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
A - Competências 

B – Satisfação dos empregadores C – Total de 
diplomados 

empregados 
avaliados por 
competência 

D - Taxa de 
satisfação dos 
empregadores 

por competência 
(%) 

E – Média de 
satisfação dos 
empregadores 

por    
competência 

1. 
Insatisfeito 

2. 
Pouco 

satisfeito 

3. 
Satisfeito 

4. 
Muito 

satisfeito 

Competências técnicas inerentes ao posto de trabalho 0 0 1 1 2 100 3,5 

Planeamento e organização 0 0 1 1 2 100 3,5 

Responsabilidade e autonomia 0 0 1 1 2 100 3,5 

Comunicação e relações interpessoais 0 0 1 1 2 100 3,5 

Trabalho em equipa 0 0 1 1 2 100 3,5 
3,5 Totais 0 0 50% 50% 10 100 3,5 
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                                                                  Situação 2: Diplomados empregados em profissões não relacionadas com o curso/AEF concluído  
                                                                                         
                                                                                        Número de diplomados empregados avaliados pelos empregadores   _1_______ 
 
 
 

A - Competências 
B – Satisfação dos empregadores C – Total de 

diplomados 
empregados 
avaliados por 
competência 

D - Taxa de 
satisfação dos 
empregadores 

por competência 
(%) 

E – Média de 
satisfação dos 
empregadores 

por    
competência 

1. 
Insatisfeito 

2. 
Pouco 

satisfeito 

3. 
Satisfeito 

4. 
Muito 

satisfeito 

Competências técnicas inerentes ao posto de trabalho 0 0 0 1 1 100 4 

Planeamento e organização 0 0 1 0 1 100 3 

Responsabilidade e autonomia 0 0 1 0 1 100 3 

Comunicação e relações interpessoais 0 0 0 1 1 100 4 

Trabalho em equipa 0 0 0 1 1 100 4 
 Totais 0 0 40% 60% 5 100 3,6 

 

[cálculo automático] Situação 1+2: Diplomados empregados em profissões relacionadas e não relacionadas com o curso/AEF concluído 

Total de diplomados empregados avaliados pelos empregadores  3  

 
 

 
A - Competências 

B – Satisfação dos empregadores C – Total de 
diplomados 

empregados 
avaliados por 
competência 

D - Taxa de 
satisfação dos 
empregadores 

por competência 
(%) 

E – Média de 
satisfação dos 
empregadores 

por    
competência 

1. 
Insatisfeito 

2. 
Pouco 

satisfeito 

3. 
Satisfeito 

4. 
Muito 

satisfeito 

Competências técnicas inerentes ao posto de trabalho 0 0 1 2 3 100 3,7 

Planeamento e organização 0 0 2 1 3 100 3,3 

Responsabilidade e autonomia 0 0 2 1 3 100 3,3 

Comunicação e relações interpessoais 0 0 1 2 3 100 3,7 

Trabalho em equipa 0 0 1 2 3 100 3,7 
Totais 0 0 46,7% 53,3% 15 100 3,5 
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[cálculo automático] Registo de Informação sobre Satisfação dos Empregadores (Indicador EQAVET 6b3) 
 

Designação do Operador:  Escola Profissional de Desenvolvimento Rural de Grândola  Código SIGO: 0842        Concelho:   Grândola 
 

Todos os cursos do ciclo de formação em análise oferecidos pelo operador  

Ciclo de Formação:  2011/2014  Data de recolha:  Junho 2016 

 

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

Número de diplomados empregados avaliados pelos empregadores  5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
A - Competências 

B – Satisfação dos empregadores C – Total de 
diplomados 

empregados 
avaliados por 
competência 

D - Taxa de 
satisfação dos 
empregadores 

por competência 
(%) 

E – Média de 
satisfação dos 
empregadores 

por    
competência 

1. 
Insatisfeito 

2. 
Pouco 

satisfeito 

3. 
Satisfeito 

4. 
Muito 

satisfeito 

Competências técnicas inerentes ao posto de trabalho 0 0 1 4 5 100 3,8 

Planeamento e organização 0 0 3 2 5 100 3,4 

Responsabilidade e autonomia 0 0 1 4 5 100 3,8 

Comunicação e relações interpessoais 0 0 2 3 5 100 3,6 

Trabalho em equipa 0 0 2 3 5 100 3,6 
Totais 0 0 36% 64% 25 100 3,6 
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Situação 2: Diplomados empregados em profissões não relacionadas com o curso/AEF concluído 
 
 Número de diplomados empregados avaliados pelos empregadores 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Situação 1+2: Diplomados empregados em profissões relacionadas e não relacionadas com o curso/AEF concluído 

 

Total de diplomados empregados avaliados pelos empregadores  8  
 

 
A - Competências 

B – Satisfação dos empregadores C – Total de 
diplomados 

empregados 
avaliados por 
competência 

D - Taxa de 
satisfação dos 
empregadores 

por competência 
(%) 

E – Média de 
satisfação dos 
empregadores 

por    
competência 

1. 
Insatisfeito 

2. 
Pouco 

satisfeito 

3. 
Satisfeito 

4. 
Muito 

satisfeito 

Competências técnicas inerentes ao posto de trabalho 0 0 1 7 8 100 3,9 

Planeamento e organização 0 0 5 3 8 100 3,4 

Responsabilidade e autonomia 0 0 2 6 8 100 3,8 

Comunicação e relações interpessoais 0 0 3 5 8 100 3,6 

Trabalho em equipa 0 0 3 5 8 100 3,6 
Totais 0 0 35% 65% 40 100 3,7 

 

 

 
A - Competências 

B – Satisfação dos empregadores C – Total de 
diplomados 

empregados 
avaliados por 
competência 

D - Taxa de 
satisfação dos 
empregadores 

por competência 
(%) 

E – Média de 
satisfação dos 
empregadores 

por    
competência 

1. 
Insatisfeito 

2. 
Pouco 

satisfeito 

3. 
Satisfeito 

4. 
Muito 

satisfeito 

Competências técnicas inerentes ao posto de trabalho 0 0 0 3 3 100 4 

Planeamento e organização 0 0 2 1 3 100 3,3 

Responsabilidade e autonomia 0 0 1 2 3 100 3,7 

Comunicação e relações interpessoais 0 0 1 2 3 100 3,7 

Trabalho em equipa 0 0 1 2 3 100 3,7 
Totais 0 0 33,3% 66,7% 15 100 3,7 

 



9  

 

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 (bem como no conjunto de todas elas). 

C - Número total de diplomados empregados avaliados 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. 
 

Notas: 

1. Usar uma ficha de registo para cada curso, de acordo com a situação aplicável: 

- 1. Diplomados empregados em profissões relacionadas com o curso/AEF concluído, conforme coluna D do Anexo 5 - Registo de informação sobre diplomados a 

trabalhar na respetiva Área de Educação e Formação (Indicador EQAVET 6a); 

- 2. Diplomados empregados em profissões não relacionadas com o curso/AEF concluído, conforme coluna E do Anexo 5 - Registo de informação sobre diplomados a 

trabalhar na respetiva Área de Educação e Formação (Indicador EQAVET 6a). 

2. A taxa de satisfação dos empregadores por competência, em cada uma das situações apresentadas, é calculada de acordo com a fórmula ( 
B3+B4 ) ✕ 100, com 

C 

arredondamento às décimas, em que: 
 

B3 = nº de diplomados empregados avaliados no nível 3 da escala de satisfação utilizada e por competência; 



1
0 

 

B4 = nº de diplomados empregados avaliados no nível 4 da escala de satisfação utilizada e por competência; 

C = nº total de diplomados empregados avaliados por competência (nível 1 + nível 2 + nível 3 + nível 4). 

3. A taxa de satisfação dos empregadores por competência, no conjunto das duas situações apresentadas, é calculada de acordo com a fórmula ( 
B3+B4 ) ✕ 100, com 

C 

arredondamento às décimas, em que: 
 

B3 = nº total de diplomados empregados avaliados no nível 3 da escala de satisfação utilizada; 

B4 = nº total de diplomados empregados avaliados no nível 4 da escala de satisfação utilizada, 

C = nº total de diplomados empregados avaliados (nível 1 + nível 2 + nível 3 + nível 4). 

 

4. A média de satisfação dos empregadores por competência, em cada uma das situações apresentadas, é calculada de acordo com a fórmula ( 
B3×3+B4×4 

), com 
B3+B4 

arredondamento às décimas, em que: 
 

B3 = nº total de diplomados empregados avaliados no nível 3 da escala de satisfação utilizada; 

B4 = nº total de diplomados empregados avaliados no nível 4 da escala de satisfação utilizada. 

 
5. A média de satisfação dos empregadores por competência, no conjunto das duas situações apresentadas, é calculada de acordo com a fórmula ( 

B3×3+B4×4 
), com 

B3+B4 

arredondamento às décimas, em que: 
 

B3 = nº total de diplomados empregados avaliados no nível 3 da escala de satisfação utilizada; 

B4 = nº total de diplomados empregados avaliados no nível 4 da escala de satisfação utilizada. 

 

 


