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1 INTRODUÇÃO 

Os Cursos Profissionais são percursos do nível secundário de educação destinados a jovens com a 

finalidade de obter a qualificação de nível IV do Quadro Nacional de Qualificações (o ensino 

secundário e certificação profissional), caracterizados por uma forte ligação com o mundo 

profissional. 

Com o intuito de melhorar a Educação e Formação Profissional (EFP) no espaço europeu surge em 

18 de junho de 2009 o Quadro de Referência Europeu de Garantia da Qualidade para o Ensino e a 

Formação Profissionais, abreviado, Quadro EQAVET. Este Quadro traduz-se numa ferramenta 

comum para a gestão da qualidade nos estabelecimentos de ensino. Assenta numa forte 

articulação entre o operador de EFP e as partes interessadas, no desenvolvimento, monitorização, 

avaliação e melhoria contínua da eficiência da oferta. A sua implementação é estratégica para o 

reforço da confiança, credibilidade, atratividade envolvimento e notoriedade das modalidades de 

dupla certificação e do operador.  

Adita que, a melhoria contínua do Quadro EQAVET virá de uma monitorização e avaliação de 

processos de autoavaliação e heteroavaliação, onde neste último caso, a participação de todas as 

partes interessadas confere grande centralidade.  

O envolvimento das Partes Interessadas (internas e externas), de acordo com referencial para o 

alinhamento com o Quadro EQAVET, representa um dos quatro princípios determinantes para o 

reforço da qualidade. Associa-se: (i) a visão estratégica e visibilidade dos processos e resultados na 

gestão da EFP; (ii) melhoria contínua da EFP utilizando os indicadores selecionados; e (iii) utilização 

das quatro fases do ciclo da qualidade (Planeamento, Implementação, Avaliação e Revisão). 

Assim, é intenção da Escola Profissional de Arqueologia implementar e alinhar o seu sistema de 

gestão da qualidade com o Quadro EQAVET. Este documento base está organizado em duas partes: 

a primeira referente à caracterização da Instituição; e a segunda, ao processo de alinhamento do 

sistema de gestão da qualidade com o Quadro EQAVET. 

2 APRESENTAÇÃO DA ESCOLA 

2.1. Natureza da instituição e seu contexto 

 A Escola Profissional de Arqueologia (EPA) é uma escola pública criada em 1990, resultado de um 

contrato programa celebrado entre o Gabinete de Educação Tecnológica, Artística e Profissional e o 
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Instituto Português do Património Arquitetónico, em representação, respetivamente do Ministério 

da Educação e do Ministério da Cultura. 

Com a promulgação da Portaria nº795/2000, de 20 de Setembro, é integrada na rede pública de 

estabelecimentos de ensino, sendo o seu financiamento assegurado em partes iguais pelos 

Ministérios da Educação e da Cultura. 

A escola localiza-se na aldeia do Freixo, Marco de Canaveses, inserida na Área Arqueológica do 

Freixo, sítio arqueológico classificado como Monumento Nacional. Esta localização, fator 

preponderante para implantação da escola neste espaço, permite usufruir diariamente das ruínas 

da cidade romana de Tongobriga que ali se encontram e, também, da riqueza arqueológica que a 

região envolvente comporta. 

Tendo em conta as necessidades e insuficiências sentidas em termos de recursos humanos 

especializados na área do património surge a EPA com o seu projeto pedagógico para a formação 

de jovens na área da arqueologia e património, bem como para o desenvolvimento económico e 

social da região. Importa referir que as autarquias, museus, parques arqueológicos e empresas 

privadas do setor e o gabinete da área arqueológica, sempre contribuíram para a formação dos 

alunos através de protocolos que a EPA foi desenvolvendo, procurando assim aproximar a 

formação à realidade do mercado de trabalho. 

Em outubro de 1990, a EPA iniciou a sua atividade, lançando o curso de assistente de arqueólogo, 

sucedendo-se o curso de técnico de património cultural – gestão e divulgação, no ano letivo 

1994/95, e, no ano letivo 1997/98, o curso de assistente de conservação do património cultural. 

Posteriormente, em 2006, surgem os cursos técnicos de museografia e gestão do património e 

técnico de recuperação do património edificado. Na implementação dos cursos vocacionais, em 

2015, a EPA inicia o curso de técnico operacional do património e turismo para o 3.º ciclo. No ano 

de 2016 inicia o curso de educação e formação, operador de fotografia. A EPA planeando novos 

desafios propôs, e foi aprovado em 2018, a lecionação do curso profissional de animação em 

turismo e em 2019 o curso de técnico de fotografia. Paralelamente propôs também uma 

candidatura ao programa POISE (31-2018-05), na área do Património. 

Além dos cursos profissionais, a escola promove Formações Modulares no âmbito do Património, 

em parceria com a Direção Regional de Cultura do Norte, realizadas num conjunto de monumentos 

tutelados por aquela instituição. 

A EPA dispõe de uma série de recursos organizacionais, nomeadamente: Equipa Multidisciplinar de 

Apoio à Educação Inclusiva (EMAEI), Centro de Apoio à Aprendizagem (CAA), Biblioteca e o Serviço 
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de Psicologia e de Orientação. Gostaríamos de enaltecer que, entre outras funções do Serviço de 

Psicologia e de Orientação, este apresenta um papel importante no desenvolvimento vocacional 

dos alunos, capacitando-os para identificarem o seu talento e potencial, mobilizarem os recursos 

pessoais e da comunidade a nível educativo e formativo e na gestão do percurso pessoal. Deste 

modo, este serviço, colabora na avaliação dos interesses dos alunos e famílias.  

A EPA tem em curso ainda vários programas e projetos: Desporto Escolar, Eco-escolas, Aprender 

com Património, Museus pelo Mundo, EPA TechLab – Laboratório CTEM, Olimpíadas da 

Antiguidade, Histórias que nos unem, parcerias e protocolos. Simultaneamente participa nas 

atividades propostas pelo Plano Inovador e Integrador de Combate ao Insucesso Escolar - Tâmega e 

Sousa (PIICIE), no Plano Municipal de Educação do Município de Marco de Canaveses e o Plano 

Nacional Promoção Sucesso Escolar (PNPSE). Para a realização da Formação em Contexto de 

Trabalho (FCT) dos nossos alunos são estabelecidos protocolos com empresas de diferentes 

regiões, sendo também alguns eventos realizados em parceria. 

2.2. Missão, Visão, objetivos estratégicos e princípios/valores da 
instituição 

2.2.1 Missão e Visão 

A nossa missão é sermos uma escola de referência e excelência na área do património, com o 

objetivo de formar técnicos intermédios para integrar equipas multidisciplinares a trabalhar no 

Património Cultural, nas vertentes da investigação, da conservação e da divulgação. 

 Tem como princípio primeiro a preparação de cidadãos dotados dos valores estruturantes da nossa 

sociedade e das necessárias competências para um bom desempenho profissional ou uma correta 

opção em termos de formação superior.  

2.2.2 Objetivos estratégicos / Funções 

A Escola Profissional de Arqueologia apresenta como estratégias e norteia-se por: 

a) Continuar o empenhamento da Direção Regional da Cultura do Norte no suporte cultural e científico à 

escola; 

b) Continuar a promover a responsabilidade constitucional dos órgãos do Estado na salvaguarda do 

Património Classificado; 

c) Continuar a reconhecer o Património Classificado como um elemento fundamental na criação de uma 

identidade cultural e no dinamismo territorial; 

d) Continuar a considerar a escola como determinante para a promoção da formação vocacional, 

multidisciplinar e especializada na área do património; 
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e) Incentivar a inovação pedagógica na escola enquadrada na Área Arqueológica do Freixo, classificada 

como Monumento Nacional; 

f) Entender a escola como referencial na análise das necessidades e especificidades da formação no 

âmbito do património e proporcionar as respostas adequadas, tal como foi apontado em 1990 no 

parágrafo 2º, do contrato programa de criação; 

g) Aproveitar as capacidades técnicas instaladas na EPA para rentabilização de intervenções na área 

geográfica da direção regional de cultura do norte; 

h) Aumentar a oferta de formações na área do património, enquadradas em níveis de formação 

diversificados, para assim responder às exigências da comunidade local e do mercado nacional; 

i) Integrar formadores experientes provenientes de entidades públicas e privadas dedicadas ao Património 

Cultural. 

j) Elaborar protocolos com entidades potencialmente empregadoras para o enquadramento dos alunos 

em Formação em contexto de trabalho reais; 

k) Motivar os alunos para o estudo e para a participação ativa nas atividades escolares; 

A Escola Profissional de Arqueologia está inserida numa comunidade educativa, cívica e científica, 

daí resultando as várias funções assumidas: 

a) Função socializadora:  

a escola promove uma socialização para a cidadania proporcionando as condições para evitar 

comportamentos desviantes e desenvolver interações que os fazem sentir, cada vez mais, membros 

ativos de um grupo; 

b) Função personalizadora 

os alunos são preparados para adquirirem uma atitude de aprendizagem sistemática que lhes permita 

enfrentar o mundo laboral; 

c) Função cultural e ética  

a escola desenvolve a prática da tolerância, a justiça, a liberdade, a responsabilidade, a solidariedade e o 

respeito pelos Direitos Humanos; 

d) Função integradora  

a escola promove a inclusão social e cultural dos alunos e a igualdades de oportunidades; 

e) Função profissionalizante 

a escola promove o desenvolvimento de uma atitude profissional por parte dos alunos, tenta que eles 

adquiram comportamentos profissionais no dia-a-dia escolar; 

f) Função certificadora  

a escola atribui uma dupla certificação da formação adquirida, uma para o prosseguimento de estudos e 

outra para a entrada no mundo do trabalho. 
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2.2.3 Princípios e valores

Para cumprir a nossa missão, valorizamos os princípios gerais enunciados na lei de bases do sistema 

educativo e as finalidades definidas na lei de bases do património cultural, dado que as 

aprendizagens da escola visam a formação de técnicos qualificados p

património cultural. 

Para além da formação científica e tecnológica, procuramos desenvolver valores da democracia e 

do humanismo, como a solidariedade, a tolerância, a responsabilidade e o rigor.

2.3. Estrutura orgânica da instituição

A EPA rege-se segundo a forma de organização demonstrada no organigrama seguinte:

O Conselho Consultivo é um órgão colegial e estratégico na organização da EPA que contextualiza o 

posicionamento da escola no meio e através do qual se 

membros da comunidade educativa em prol de uma educação pública de qualidade.

A Direção constitui-se como órgão responsável pela gestão e administração da EPA.

O Conselho Pedagógico é o órgão colegial de coordenação

educativa, constituído pelos docentes responsáveis pelas estruturas intermédias de coordenação 
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pedagógica, nomeadamente departamentos e coordenações de diretores de turma, e por outros 

serviços da EPA relevantes em termos da prestação do serviço educativo.  

O Conselho Administrativo-Finaceiro é o órgão administrativo e deliberativo no respeitante às 

matérias administrativas e financeiras, a quem cabe a análise e acompanhamento da execução 

orçamental. 

2.4. Partes interessadas relevantes para a gestão e melhoria da oferta de 
EFP 

2.4.1 Identificação das Partes Interessadas Relevantes 

A identificação das partes interessadas relevantes e suas necessidades e expetativas são, na ótica 

da política da EPA, de elevada importância para garantir uma melhor integração dos jovens no 

mercado de trabalho, para prosseguimento de estudos e para se tornarem cidadãos conscientes e 

ativos. 

Esta identificação de todas as partes interessadas relevantes deve ser realizada no ficheiro 

Identificação das necessidades e expetativas das partes interessadas. 

Após a identificação das partes interessadas relevantes deve proceder-se à avaliação do impacto de 

cada uma das partes interessadas na EPA e o impacto desta na parte interessada. 

De modo a objetivar-se o mais possível, deve ser utilizada a seguinte escala: 

Classificação Nível de impacto 

1 Pouco impacto 

2 Impacto moderado 

3 Impacto muito significativo 

Do cruzamento entre o impacto da EPA na parte interessada e da parte interessada na EPA é 

determinado o impacto final, conforme matriz abaixo: 

 1 2 3 

1 1 2 3 

2 2 4 6 

3 3 6 9 

 

  Parte interessada não relevante   Parte interessada relevante   Parte interessada muito relevante 
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2.4.2 Resposta à identificação das necessidades e expetativas das partes 
interessadas 

Para as partes interessadas classificadas como não relevantes, não é prioritária a identificação das 

suas necessidades e expetativas. 

No caso das partes interessadas classificadas como relevantes, deve proceder-se à identificação das 

necessidades e expetativas das mesmas, no entanto pode a EPA apenas recorrer a informação 

passiva. 

Tratando-se de partes interessadas classificadas como muito relevantes, a EPA deve proceder à 

identificação das necessidades e expetativas de forma ativa. 

Após a identificação das necessidades e expetativas das partes interessadas relevantes e muito 

relevantes e com base nos dados recolhidos, a EPA deve identificar quais as que são mais 

valorizadas pelas mesmas, devendo posteriormente identificar quais as que se encontram 

satisfeitas e quais as que são passíveis de melhoria. 

2.5. Identificação da oferta de educação e formação profissional de nível 
IV para jovens 

A estratégia global da União Europeia atribui um papel central às políticas de educação e de 

formação, tendo como objetivo o crescimento económico e a diminuição do desemprego, 

especialmente do desemprego jovem. Ao abrigo da Estratégia Europa 2020 foram emitidas 

orientações específicas para cada um dos Estados-Membros que incidem em seis domínios 

prioritários: aptidões e competências pertinentes e de qualidade, com incidência nos resultados da 

aprendizagem, visando a empregabilidade, a inovação e a cidadania ativa; educação inclusiva, 

igualdade, não discriminação e promoção das competências cívicas; um ensino e formação abertos 

e inovadores, nomeadamente através de uma plena adesão à era digital; apoio aos professores; 

transparência e reconhecimento das aptidões e qualificações para facilitar a mobilidade dos 

estudantes e dos trabalhadores; investimento sustentável, desempenho e eficiência dos sistemas 

de educação e formação.  

A EPA procura responder a estes desafios europeus, assumindo-se como uma entidade de 

excelência. Na definição das áreas de formação, a EPA orienta-se pela tutela, que identifica as 

prioridades formativas nacionais e regionais, através da Agência Nacional para a Qualificação e o 

Ensino Profissional, elencadas no Sistema de Antecipação de Necessidades Formativas (SANQ). 

Posteriormente, e tendo como ponto de partida as prioridades formativas regionais 

consubstanciadas na rede formativa regional, a EPA apresenta anualmente qual a oferta que 
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melhor se adequa ao perfil da população escolar, tendo em conta as expectativas e os interesses 

dos alunos. 

Assim, a oferta formativa dos cursos de educação e formação profissionais de nível 4 para jovens é 

a que está esplanada na tabela seguinte: 

2017/2018 2018/2019 2019/2020 2020/2021 2021/2022 

  

Curso profissional de assistente de arqueólogo – 1/2 turma 
9 alunos 

Curso Profissional de técnico de fotografia – 1/2 turma 18 
alunos 

 

Curso profissional de assistente de arqueólogo – 1/2 
turma 12 alunos 

Curso Profissional de técnico(a) em animação de turismo 
– 1/2 turma 16 alunos  

Curso profissional de assistente de arqueólogo – 1/2 
turma 10 alunos 

Curso profissional de técnico(a) de museografia e gestão 
do património – 1/2 turma 11 alunos 

  

2.6. Síntese descritiva da situação inicial da instituição face à garantia da 
qualidade e das opções tomadas no que se refere à conformidade com 
o Quadro EQAVET e análise SWOT 

2.6.1 Síntese descritiva da situação inicial da instituição face à garantia da 
qualidade e das opções tomadas no que se refere à conformidade com o 
Quadro EQAVET 

A EPA tem implementado um sistema de autoavaliação, desenvolvido pela equipa de autovaliação. 

Conta com o envolvimento de todos os colaboradores na sua prossecução, tendo sido possível 

identificar diversas áreas de melhoria que têm vindo a ser alvo de tratamento. 

Decorrente deste processo foram desenvolvidas metodologias diferenciadas e aplicados 

questionários de avaliação da satisfação das partes interessadas que visam o apuramento de 

resultados do desempenho escolar dos alunos.  

A EPA já possui diversas práticas e metodologias instituídas que se enquadram no quadro EQAVET, 

e que estão refletidas neste Documento Base, carece no entanto da aplicação sistemática de 

mecanismos que permitam a recolha de dados para os indicadores EQAVET.  
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2.6.2 Análise SWOT 

Pontos Fortes Pontos Fracos 

Implantação da Escola no sítio arqueológico de Tongobriga 
Infraestruturas físicas a necessitar de requalificação 
(conforto das salas de aula). 

Tongobriga como oficina e “sala de aula” das várias 
componentes. Absentismo e abandono dos alunos. 

Oferta formativa de âmbito nacional. Imagem da escola em Marco de Canaveses. 

Desenvolvimento de múltiplos projetos que fomentam a 
identidade cultural (oficinas pedagógicas em parceria com a área 
arqueológica, realização de exposições temáticas, organização 
das Olimpíadas da Antiguidade, …) 

Falta de condições financeiras para investir em 
equipamentos. 

Acompanhamento por parte dos alunos às visitas à Área 
Arqueológica.  

 

Participação em projetos regionais e nacionais (PIICIE, PNPSE).  

Corpo docente qualificado na área do património.  

Trabalho colaborativo entre docentes.  

Reconhecimento, por parte das várias entidades ligadas à 
cultura, da qualidade da formação da escola. 

 

O contacto privilegiado com a realidade do mercado de trabalho: 
autarquias e empresas. 

 

Participação dos alunos em intervenções arqueológicas reais no 
concelho (FCT). 

 

Capacidade técnica dos alunos reconhecida no mercado de 
trabalho.  

 

Oportunidades Ameaças 

A nova estratégia do Ministério da Educação para o ensino 
profissional. 

O decréscimo demográfico. 

A política da autarquia do Marco de Canaveses em relação ao 
ensino profissional do concelho. 

Aumento da oferta formativa de nível IV nas 
escolas públicas e privadas. 

As duas tutelas: cultura e educação. A dependência dos fundos comunitários. 

Surgimento de entidades promotoras do património cultural na 
região. 

A não afetação dos Técnicos Especializados nos 
quadros da escola. 

 
Estigma dos Encarregados de Educação sobre o 
ensino profissional. 

 Falta de transportes concelhios e interconcelhios 

 Idade de acesso ao ensino profissional. 

 
Baixos salários e instabilidade profissional na área 
de Arqueologia. 
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3 SISTEMA DE GARANTIA DA QUALIDADE DE ALINHAMENTO 
COMO QUADRO EQAVET 

A candidatura ao processo de alinhamento com o Quadro EQAVET que aqui se apresenta, evidencia 

o compromisso da EPA com a qualidade da sua oferta, formação e o empenho com a melhoria 

contínua do seu desempenho.  

O envolvimento de todas as partes interessadas, a definição de objetivos e metas, a monitorização 

dos indicadores, a implementação de ações de melhoria e a revisão de todas metodologias e 

processos são o garante da implementação dos Critérios de Qualidade e dos Princípios EQAVET 

3.1 Metodologias de participação e envolvimento das partes interessadas 
para a melhoria contínua da oferta de EFP 

A EPA considera de elevada importância o feedback de todas as partes interessadas, em especial as 

muito relevantes, no sentido de poder tomar medidas de melhoria contínua e, assim, aperfeiçoar a 

sua divulgação, desempenho e resultados. 

No planeamento e concretização do seu processo pedagógico, a instituição envolve as diversas 

partes interessadas relevantes, nomeadamente, docentes, alunos, EE e autarquia, ao nível do 

ajustamento da formação em contexto de trabalho e do desenvolvimento dos temas unificadores, 

otimizando a relação atividades-recursos, integrando-o numa política de empregabilidade e de 

responsabilidade social.   

Para além de reuniões, defesas de Provas de Aptidão Profissional, avaliações das Formações em 

Contexto de Trabalho, contatos diretos ou indiretos, periodicamente são ainda aplicados 

questionários de avaliação da satisfação às partes interessadas relevantes, cujos resultados são 

tratados estatisticamente e despoletadas ações de melhoria sempre que considerado viável e 

relevante à melhoria da qualidade dos serviços de educação prestados. São ainda aplicados 

questionários aos alunos para as atividades enquadradas no Plano Anual de Atividades. 

3.2 Identificação das responsabilidades atribuídas no âmbito da garantia 
da qualidade no quadro da instituição  

A atribuição de responsabilidades no sistema de garantia da qualidade, por um lado, deve ser 

partilhada, mas por outro, é necessária a definição e a atribuição concreta de responsabilidades 

claramente identificadas. Assim cada interveniente tem conhecimento do seu papel e das metas 

concretas em que se envolve, assumindo por isso a responsabilidade pela sua concretização.   
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3.2.1       Partes Interessadas Internas:  

Direção: cooperação com as partes externas interessadas (seleção de entidades a contactar, 

celebração de protocolos de colaboração, agendamento e dinamização de reuniões); 

estabelecimento da oferta formativa e formalização da ligação ao Ministério da Educação e à 

ANQEP; estabelecer os objetivos estratégicos e metas a atingir; definir e validar os questionários de 

avaliação da satisfação das partes interessadas. 

Alunos: colaboração na identificação de necessidades locais a refletir na oferta formativa; 

colaboração na avaliação da oferta formativa, na avaliação das saídas profissionais e do 

prosseguimento de estudos.   

Docentes: colaboração na identificação de necessidades locais a refletir na oferta formativa; 

frequência de ações de formação para desenvolvimento de competências necessárias à oferta 

formativa; compromisso no combate aos principais problemas detetados na análise dos 

indicadores.   

Orientadores Educativos: colaboração no estabelecimento de uma visão estratégica comum que 

envolva alunos e Encarregados de Educação; consulta de alunos e Encarregados de Educação 

através da aplicação de questionários; compromisso no combate aos principais problemas 

detetados na análise dos indicadores, nomeadamente quanto à desistência e ao abandono escolar.  

Pessoal não docente: empenho na criação dum ambiente escolar propício ao sucesso.   

SPO: realizar a orientação escolar e profissional/ educação para a carreira,apoiar o 

desenvolvimento do sistema de relações da comunidade escolar, proceder ao apoio/ 

aconselhamento psicopedagógico a alunos e professores.  

EMAEI: potenciar o reconhecimento da mais-valia, que é a diversidade dos alunos e alunas da 

Escola, encontrando formas de lidar com essa diferença, adequar os processos de ensino às 

características e condições individuais de cada um/a, mobilizar os meios de que a Escola dispõe 

para que todos/as aprendam e participem na vida da comunidade educativa. Apoiar os conselhos 

de turma na identificação das barreiras à aprendizagem com que cada discente se confronta, 

propondo estratégias para as ultrapassar, de modo a assegurar o acesso ao currículo e às 

Aprendizagens Essenciais de cada disciplina, potenciando em todos e em cada um o 

desenvolvimento do Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória e o Perfil Profissional de 

cada curso. 
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3.2.2 Partes Interessadas Externas:  

Pais e Encarregados de educação: acompanhamento no desempenho escolar dos seus educandos; 

colaborar na identificação de estratégias para a promoção do sucesso escolar do seu educando; 

participar nas atividades propostas no Plano Anual de Atividades; colaboração na identificação de 

necessidades locais a refletir na oferta formativa.   

Entidades empregadoras e de Formação em Contexto de Trabalho/ estágios: colaboração na 

identificação de necessidades locais a refletir na oferta formativa; parceria em ações de formação 

de docentes e alunos; estabelecimento de protocolos de Formação de Contexto de Trabalho e 

estágios profissionais dos alunos.   

Autarquias locais e Instituições públicas: colaboração no estabelecimento de uma visão estratégica 

comum, nomeadamente no que diz respeito à facilitação da comunicação entre a escola e outras 

partes interessadas externos; colaboração na identificação de necessidades locais a refletir na 

oferta formativa; estabelecimento de protocolos de estágio dos alunos.   

3.3 Objetivos, indicadores e metas a alcançar na gestão da oferta de EFP a 
partir dos objetivos estratégicos e estratégias de monitorização 

A EPA no seguimento das prioridades de intervenção e como indicadores estratégicos reconheceu 

indicadores de monitorização, que contribuem para alertar face a possíveis desvios, e indicadores 

de resultado (EQAVET). 

Indicadores de Monitorização 
Meta (1 Ano) 
 ano letivo 2019/20  

Meta (3 Anos) 
ano letivo 2021/22 

- Taxa de procura em Cursos EFP 93,3% 94% 

- Taxa de absentismo em cursos EFP 1,18% 1% 

- Taxa de desistência em Cursos EFP 5,33% 5 

- Taxa de sucesso em Cursos EFP 64,15% 65% 

- Taxa de satisfação dos alunos 88%1* 90% 

- Taxa de satisfação dos encarregados de educação 
100%2 

Aumentar a taxa de 
resposta em 20% 

- Taxa de satisfação dos colaboradores 81,7% (76,9%3*86,6%4) 90% 

- Taxa de satisfação das entidades de acolhimento de FCT Não respondido 
Aumentar a taxa de 
respostas 

                                                           
1  baseado no questionário de satisfação dos alunos (Fizeste bem em escolher esta escola?) Dez 2019 
2 baseado no questionário de satisfação dos EE (Recomendo a escola a outros?), sendo que somente 20% responderam ao 
inquérito, tendo todos respondido de forma positiva a esta pergunta ( Dez 2019) 
3 baseado no questionário de satisfação do Pessoal não Docente (Gosto de trabalhar nesta escola?) Dez 2019 
4 baseado no questionário de satisfação do Pessoal Docente (Sinto-me realizado como docente nesta escola?) Dez 2019 
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Indicadores de resultado (EQAVET) 
Meta (1 Ano) ciclo 

2018-21 
Meta (2 Anos) 
ciclo 2019-22 

Indicador 4a) – Conclusão dos cursos (Recolher internamente dados 
referentes aos resultados obtidos no final do ciclo formativo 
2016/2017 por curso/turma);  

     35% 40% 

Indicador 5a) – Colocação dos diplomados (Desenvolver 
questionário sobre colocação e ocupação dos diplomados, e aplicar 
via telefónica aos alunos que concluíram o curso em 2016/2017. 
Refletir resultados na Ficha de Indicadores EQAVET);  

     60% 62% 

Indicador 6a) – Ocupação dos diplomados (Desenvolver 
questionário sobre colocação e ocupação dos diplomados, e aplicar 
via telefónica aos alunos que concluíram o curso em 2016/2017. 
Refletir resultados na Ficha de Indicadores EQAVET);  

50% 52% 

Indicador 6b3) - Satisfação dos empregadores (Aplicar questionário 
aos empregadores dos alunos que concluíram o curso em 
2016/2017, de forma a avaliar a sua satisfação face às seguintes 
competências: Competências técnicas inerentes ao posto de 
trabalho; Planeamento e Organização; Responsabilidade e 
Autonomia; Comunicações e Relações Interpessoais; Trabalho em 
Equipa. 

Obter 20% 
respostas 

Obter 25% 
respostas 

A EPA realiza a auditoria destes indicadores a fim de analisar, medir e monitorizar o grau de 

implementação do Quadro EQAVET e irão ser revistos anualmente em reunião de revisão.  

3.4 Resultados alcançados e melhorias a introduzir na gestão da EFP 

INDICADORES 2014-2017 2015-2018 

4 a) Taxa de conclusão dos cursos 21.4% 30.8% 

Taxa de conclusão dos cursos no tempo previsto 21.4% 30.8% 

Taxa de conclusão dos cursos após o tempo previsto 0.0% 0.0% 

5 a) Taxa de colocação no mercado de trabalho 100.0% 75.0% 

Taxa de diplomados empregados por conta de outrem 100.0% 25.0% 

Taxa de diplomados a trabalhar por conta própria 0.0% 0.0% 

Taxa de diplomados a frequentar estágios profissionais 0.0% 0.0% 
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Taxa de diplomados à procura de emprego 0.0% 50.0% 

5 a) Taxa de prosseguimento de estudos 0.0% 0.0% 

Taxa de diplomados a frequentar o ensino superior 0.0% 0.0% 

Taxa de diplomados a frequentar formação de nível pós-secundário 0.0% 0.0% 

5 a) Taxa de diplomados noutras situações 0.0% 12.5% 

5 a) Taxa de diplomados em situação desconhecida 0.0% 12.5% 

6 a) Taxa de diplomados a exercer profissões relacionadas e não relacionadas com o 
curso/AEF 

100.0% 25.0% 

Taxa de diplomados a exercer profissões relacionadas com o curso/AEF 0.0% 0.0% 

Taxa de diplomados a exercer profissões não relacionadas com o curso/AEF 100.0% 25.0% 

6 b3) Taxa de diplomados empregados avaliados pelos empregadores 0.0% 0.0% 

Taxa de satisfação dos empregadores face aos diplomados empregados 0% 0% 

Taxa de satisfação dos empregadores face aos diplomados empregados em 
profissões relacionadas com o curso/AEF 

0% 0% 

Taxa de satisfação dos empregadores face aos diplomados empregados em 
profissões não relacionadas com o curso/AEF 

0% 0% 

Média de satisfação dos empregadores face aos diplomados empregados 
(a escala de satisfação integra 4 níveis: 1. Insatisfeito, 2. Pouco satisfeito, 3 – 
Satisfeito, 4 – Muito satisfeito, sendo que no apuramento da média só são 
considerados os níveis de "Satisfeito" e "Muito satisfeito") 

0 0 

Média de satisfação dos empregadores face aos diplomados empregados em 
profissões relacionadas com o curso/AEF 

0 0 

Média de satisfação dos empregadores face aos diplomados empregados em 
profissões não relacionadas com o curso/AEF 

0 0 

Analisando os resultados dos indicadores de monitorização referentes aos ciclos de formação 2014-

2017 (uma turma) e 2015-2018 (duas ½ turmas) foram identificados cinco principais problemas/ 

fragilidades a resolver: 

▪ abandono escolar/ absentismo; 

▪ relação com os Encarregados de Educação; 

▪ baixa taxa de conclusão dos cursos; 

▪ baixa taxa de colocação no mercado de trabalho/ prosseguimento de estudos; 

▪ baixa taxa de diplomados a exercer profissões relacionadas com o curso/AEF. 
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Para cada problema/ fragilidade identificada foi definido um plano estratégico, que inclui uma 

descrição dos objetivos a atingir com a medida, as metas a alcançar, os mecanismos e agentes de 

operacionalização, os responsáveis pela sua execução,os indicadores de avaliação, os indicadores 

de monitorização de execução (timing e responsáveis) e o prazo de implementação. 

O abandono escolar continua a ser um dos grandes problemas da educação em Portugal. Assim 

também a EPA enfrenta este problema, tendo atingido proporções preocupantes. O combate ao 

abandono escolar implica as seguintes dimensões: (a) diminuir o absentismo escolar dos alunos; (b) 

promover o interesse dos alunos pelas atividades escolares; (c) promover o ambiente educativo 

favorável envolvendo toda a comunidade educativa; e (d) prevenir situações de indisciplina. Desde 

o triénio 2014-2017 que o abandono escolar tem vindo a descer. Para esta medida foi definida a 

meta de 65% de abandono escolar (desistência do curso) a um ano e de 60% a 2 anos. 

A concretização desta medida baseia-se no reforço do acompanhamento diário de todos os alunos 

por parte de toda a comunidade educativa, no sentido de detetar o risco de abandono escolar 

numa fase precoce. Simultaneamente, temos de fortalecer o interesse e a dedicação dos alunos 

pelas atividades educativas. Neste sentido serão criadas equipas pedagógicas para a que, partindo 

do espírito colaborativo, promovam a visão holística dos programas das disciplinas dos diferentes 

cursos. Os docentes deverão ainda: ser assertivos na apresentação dos objetivos e critérios de 

avaliação; aperfeiçoar os instrumentos de avaliação; valorizar as atividades interdisciplinares; 

valorizar o trabalho colaborativo entre os alunos; colaborar com a coadjuvação de aulas; e 

implementar/concretizar o ensino diferenciado com medidas de ensino e avaliação individualizada 

(com o estabelecimento de objetivos e metas diferenciadas). O Plano Anual de Atividades da EPA, 

enquanto promotor de motivação aos alunos, contemplava atividades plurianuais que têm de ser 

reformuladas, devido às medidas de contingência impostas, pois privilegiavam as atividades em 

grupo e inter-escolas. No ano letivo 2020-21 vai continuar a desenvolver-se as atividades no âmbito 

do PIICIE-TS, “Associativismo Estudantil” e as “Oficinas de Animação”. A EPA candidatou-se ao 

“Plano de desenvolvimento pessoal, social e comunitário” proposto pelo PNPSE e foi aprovado. 

Estes projetos contribuem, assim como a Cidadania e Desenvolvimento, para a promoção do 

sucesso escolar. 

O canal, no youtube, de divulgação da Escola Profissional de Arqueologia “Ensinar com o 

Património”, ao proporcionar encontros/conversas com pessoas relacionadas com a área do 

Património Cultural, entre as quais vários alunos e ex-alunos da EPA, pretende, para além de 
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divulgar a arqueologia, património, história e ensino, pretende também promover o interesse nos 

alunos. 

Para além da Direção Pedagógica, dos Coordenadores de Departamento e de Curso, dos 

Orientadores Educativos e todos os docentes/ formadores, estão também envolvidos nesta 

medida, os Encarregados de Educação, que desempenham um papel fundamental no 

acompanhamento do percurso escolar do seu educando, bem como o SPO e a EMAEI. 

A monitorização da execução e eficácia desta medida é feita semanalmente entre a Direção 

Pedagógica e os Orientadores Educativos, tendo em vista uma identificação precoce dos casos de 

risco. Este processo é avaliado e revisto nas reuniões do Conselho Pedagógico. 

Para melhorar procedimentos e formas de atuação, os docentes deverão fazer formação em áreas 

como o combate ao insucesso ou novas metodologias de avaliação ou ensino. 

Estritamente relacionado com o ponto anterior está o absentismo dos alunos. Atendendo aos anos 

anteriores, definiu-se a meta de 1% a para o ano letivo 2021-2022. 

A concretização desta medida baseia-se no controlo diário da assiduidade dos alunos por parte dos 

orientadores educativos, com reporte imediato ao Encarregado de Educação, de forma a identificar 

precocemente o risco de abandono. Quando o aluno é maior de idade será abordado, pelo 

Orientador educativo, no sentido de reverter a situação. 

Simultaneamente, todas as medidas referidas no ponto anterior ao nível da diversificação das 

formas de avaliação e aplicação das medidas de ensino e avaliação diferenciada e individualizada e 

do desenvolvimento de atividades com os alunos no sentido de promover a sua motivação, deverão 

ter repercussões ao nível da redução do absentismo dos alunos. 

Apesar de, segundo os últimos inquéritos aplicados, todos os EE estarem satisfeitos com a escola, a 

ponto de todos a recomendarem, na realidade somente 6 dos 30 auscultados, responderam ao 

inquérito, perfazendo 20% do total. Assim, com o objetivo de desenvolver laços com as famílias, de 

modo a que estas participem na vida escolar, e reforçar as dinâmicas que conduzem à valorização 

da escola por parte das famílias, foi definida uma meta de 30% de envolvimento da família/ 

encarregados de educação de alunos menores de idade na vida escolar e um aumento de 10% no 

número de inquéritos respondidos pelos Encarregados de Educação.  

Atualmente a EPA já desenvolve uma série de medidas neste sentido, designadamente o reporte 

diários ao EE das ausências dos alunos e de outros assuntos relevantes, a entrega personalizada das 

avaliações dos alunos e a flexibilidade no horário de atendimento. No entanto, e de forma a 
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cumprir as metas propostas, a EPA propõe-se a realizar duas atividades de interação/ participação 

das famílias e a aplicar anualmente os questionários de satisfação. 

Pela execução desta medida são responsáveis a Direção Pedagógica e os Orientadores Educativos, 

bem como os Coordenadores de Curso e SPO/ EMAEI. 

Este processo é avaliado e revisto nas reuniões do Conselho Pedagógico.  

Na realidade, estas três medidas unem-se num objetivo comum: o aumento das taxas de 

conclusão dos cursos EFP (indicador 4). Assim, para levar a bom termo as metas previstas, têm de 

trabalhar em conjunto alunos/ formandos, docentes/ formadores, orientadores de turma, 

coordenadores de curso, encarregados de educação/ famílias e entidades que recebem os 

formandos no âmbito das FCT. 

Para além destas medidas, e de forma a alinhar o sistema de garantia de qualidade da EPA com o 

Quadro EQAVET, terão de ser tidos em conta outros objetivos estratégicos, designadamente os 

relacionados com a taxa de colocação após conclusão de cursos de EFP (indicador 5). Desde o 

triénio de 2014-2017 que a situação tem vindo a piorar, em grande parte devido à conjuntura 

económica nacional. Ainda assim, a nossa meta é atingir os 60% de colocação de diplomados no 

mercado de trabalho para o ciclo 2018-21. 

Neste sentido, e de forma a aumentar as competências dos alunos ao nível da procura de emprego, 

a EPA propõe-se a dedicar pelo menos 10 tempos letivos a técnicas de procura de emprego no 

último ano do ciclo de formação, incluindo aqui sessões de técnicas de procura de emprego, a 

simulação de entrevistas de emprego e a elaboração de CV/ portefólios.  

Os responsáveis pela aplicação destas medidas são o SPO e os Coordenadores de Curso, sendo a 

monitorização da responsabilidade do Diretor Pedagógico. 

Um dos grandes objetivos da EPA é aumentar a taxa de alunos que completaram o curso e que 

trabalham em profissões diretamente relacionadas com o curso/ área de educação e formação 

que concluíram e/ ou aumentar o nº de alunos que prosseguem os estudos dentro da mesma 

área. 

Neste sentido, a EPA pretende realizar ações destinadas a intensificar a relação entre a escola e os 

potenciais empregadores (visitas de estudo, sessões técnicas, conversa com antigos alunos 

empregados na área,…), integrar mais profissionais das áreas técnicas dos cursos no júri das Provas 

de Aptidão Profissional, realizar “Mostra dos alunos finalistas” no sentido de dar a conhecer aos 

potenciais empregadores as competências profissionais adquiridas e aumentar os protocolos com 
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entidades parceiras, bem como adequar o perfil do aluno aos locais em que desenvolve as suas FCT. 

Simultaneamente a EPA pretende proporcionar estágios profissionais na área de formação e 

participar na Mostra de Qualificação do Marco de Canaveses e aí contatar com as instituições do 

Ensino Superior. 

Os responsáveis pela operacionalização desta medida são os Coordenadores de Curso e os Diretor 

Pedagógico o responsável pela monitorização. 

O indicador utilização das competências adquiridas no local de trabalho, e mais concretamente a 

percentagem de empregadores que estão satisfeitos com os formandos que completaram um 

curso de EFP, é um dos indicadores a acompanhar. Para este indicador temos dois objetivos 

específicos: (1) garantir a satisfação dos empregadores face às competências dos ex-alunos e (2) 

atualização constante do perfil técnico necessário às exigências do mercado de trabalho (perfil do 

aluno à saída da escolaridade obrigatória). 

De forma a cumprir o objetivo de garantir a satisfação dos empregadores face às competências 

dos ex-alunos propomos atingir a meta de 20% de resposta aos inquéritos, tendo a EPA definido 

como mecanismos de operacionalização o envio de inquéritos às entidades empregadoras de ex-

alunos e o tratamento estatístico dos dados dos inquérito. 

A meta definida para o objetivo específico atualização constante do perfil técnico necessário às 

exigências do mercado de trabalho (perfil do aluno à saída da escolaridade obrigatória) é a 

auscultação de 2 entidades de FCT, por curso. Para tal pensamos que a realização de sessões com 

técnicos especializados, a intensificação da relação da escola com potenciais empregadores, a 

adequação do perfil do aluno aos locais em que desenvolve as suas FCT, bem como a atualização 

constante dos conhecimentos técnicos ministrados na EPA (de acordo com as necessidades do 

mercado de trabalho), contribuirão, com certeza, para o sucesso das medidas. 

A aplicação destas medidas e o cumprimento das metas definidas só são possíveis através de uma 

eficiente coordenação dos recursos existentes, com a melhoria das suas práticas profissionais e 

educativas, e com o envolvimento de todos os stakeholders. Como referido no Plano Estratégico da 

EPA, “este só poderá ser alcançado se toda a comunidade educativa assumir este projeto como 

seu”. 

3.5 Identificação dos descritores EQAVET/práticas de gestão a utilizar 
Os descritores a usar são os que constam do anexo I da Guia de Alinhamento com o Quadro de 

Referência Europeu de Garantia da Qualidade para o Ensino e a Formação Profissionais, nas quatro 

fases do ciclo de garantia e melhoria da qualidade. 
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Fase 
do 

Ciclo  
Ref. Práticas de Gestão da EFP 

Pl
an

ea
m

en
to

 

P1 
As metas/objetivos estabelecidos pelo operador estão alinhados com as políticas europeias, nacionais 
e regionais. 

P2 As ações delineadas traduzem a visão estratégica partilhada pelos stakeholders internos e externos. 

P3 
A relação entre as metas/objetivos estabelecidos e a sua monitorização através dos indicadores é 
explícita. 

P4 A atribuição de responsabilidades em matéria de garantia da qualidade é explícita. 

P5 Parcerias e iniciativas de cooperação com outros operadores são planeadas. 

P6 
O sistema de garantia da qualidade em uso é explícito e conhecido pelos stakeholders internos e 
externos. 

P7 
Os profissionais participam, desde o início, no planeamento dos diferentes aspetos da oferta 
formativa, incluindo o processo de garantia da qualidade. 

P8 
Os stakeholders internos e externos são consultados na identificação e análise de necessidades locais 
(alunos/formandos e mercado de trabalho) e a sua opinião é tida em conta na definição da oferta 
formativa. 

P9 
Os planos de ação traduzem as mudanças a introduzir em função da informação produzida pelos 
indicadores selecionados. 

P10 
O processo de autoavaliação, consensualizado com os stakeholders internos e externos, é organizado 
com base na informação produzida pelos indicadores selecionados. 

Im
pl

em
en

ta
çã

o 

I1 
Os recursos humanos e materiais/financeiros são dimensionados e afetados de forma a alcançar os 
objetivos traçados nos planos de ação. 

I2 
Ações de formação contínua são disponibilizadas com base em necessidades de desenvolvimento de 
competências dos profissionais. 

I3 
Os profissionais frequentam periodicamente as ações de formação disponibilizadas e colaboram com 
os stakeholders externos para melhorar o seu desempenho. 

I4 As parcerias estabelecidas são utilizadas como suporte da implementação dos planos de ação. 

I5 As mudanças são introduzidas de acordo com os planos de ação de melhoria definidos. 

I6 
Os instrumentos e procedimentos de recolha de dados, consensualizados com os stakeholders 
internos e externos, são aplicados no quadro do processo de autoavaliação definido. 

Av
al

ia
çã

o 

A1 Mecanismos de alerta precoce para antecipar desvios aos objetivos traçados estão instituídos 

A2 Mecanismos que garantam o envolvimento dos stakeholders internos e externos na avaliação estão 
instituídos 

A3 Os resultados da avaliação são discutidos com os stakeholders internos e externos 

A4 
A autoavaliação periódica utiliza um referencial consensualizado com os stakeholders internos e 
externos e identifica as melhorias a introduzir, em função da análise da informação produzida 

A5 As melhorias a introduzir a nível de processos e resultados têm em conta a satisfação dos 
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stakeholders internos e externos 
Re

vi
sã

o 

R1 
Os resultados da avaliação e os procedimentos necessários à revisão das práticas existentes 
consensualizados com os stakeholders são tornados públicos 

R2 
O feedback dos stakeholders internos e externos é tido em consideração na revisão das práticas 
existentes 

R3 
Os resultados da avaliação e as mudanças a introduzir sustentam a elaboração dos planos de ação 
adequados 

R4 Revisões são planeadas e informam a regular atualização das práticas 

3.6 Formas e periodicidades para a divulgação de melhorias da oferta de 
EFP 

A equipa de autoavaliação desenvolveu o seu trabalho de acordo com os objetivos definidos no 

início do ano letivo. Ao longo do ano letivo foram realizadas reuniões entre a equipa e a direção da 

escola com o objetivo de delinear estratégias que conduzissem a processos de melhoria da EPA.  

No final do relatório são indicados pontos fortes, pontos fracos e oportunidades de melhoria da 

EPA que deverão ser objeto de análise e reflexão de todos os que o integram, direta ou 

indiretamente.  

A par deste relatório da equipa de autoavaliação, os resultados alcançados são partilhados com 

todas as partes interessadas (através de sítio da escola, redes sociais, afixação em local próprio, 

moodle, rede interna, participação em eventos locais e regionais, reuniões, debates, focus group, 

Conselho Pedagógico e Conselho Geral, por exemplo) para a estimular o contributo na identificação 

de ações de melhoria. 
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4 Conclusões 

A elaboração deste documento base mostrará como a EPA pretende realizar o processo de 

alinhamento com o quadro EQAVET. Sempre baseado no ciclo PDCA (Plan-Do-Check-Act), a sua 

implementação no terreno e garantia da melhoria contínua e de todos os objetivos consagrados 

será realizada em três etapas: 

Etapa A 
Definir e planear o processo de alinhamento com 

o Quadro EQAVET 

Etapa B 
Desenvolver o processo de 

alinhamento com o Quadro EQAVET 

Etapa C 
Relatar o processo de alinhamento 

com o Quadro EQAVET 

Identificar os stakeholders/partes interessadas 
relevantes para a garantia da qualidade no 
quadro da missão e contexto de intervenção da 
sua instituição. 

Monitorização do Plano de ação. Elaboração do Relatório do Operador. 

Comunicar, envolver e mobilizar os stakeholders 
internos e externos para um entendimento 
partilhado sobre o Quadro EQAVET: Realização 
de workshops/ seminários envolvendo a 
comunidade educativa; e Divulgação da 
informação sobre alinhamento com o EQAVET 
através de email institucional e site. 

Identificação e otimização das 
ferramentas existentes para recolha de 
indicadores. 

Monitorização do plano. 

Identificar o nível de intervenção de cada 
stakeholders (Alinhar A1), as sedes e os 
momentos em que o diálogo institucional ocorre, 
garantindo uma corresponsabilização pelo 
processo de melhoria contínua. 

Monitorização do conjunto de 
indicadores selecionados. 

Divulgação da evolução e dos 
resultados da implementação do 
plano. 

Equipa do projeto – rever ou integrar mais 
elementos/intervenientes no processo de acordo 
com as necessidades identificadas. 

Reflexão sobre os resultados em relação 
aos indicadores EQAVET, indicadores 
intermédios e indicadores do Plano de 
Ação. 

Processo de verificação de 
conformidade com o Quadro EQAVET, 
após submissão da documentação 
necessária na plataforma. 

Desenvolver diagnóstico da situação atual face à 
garantia da qualidade, pelo confronto com os 
referentes do processo de alinhamento com base 
no Anexo 1: Referencial para o alinhamento com 
o Quadro EQAVET designadamente em relação 
aos quatro critérios de qualidade 
correspondentes a cada uma das fases do ciclo de 
qualidade e aos descritores indicativos, bem 
como relativamente ao conjunto de indicadores 
EQAVET selecionados. 

Consensualização das melhorias e 
definição do Plano de Melhorias. 

 

Desenvolvimento do Documento Base e do Plano 
de Ação, com a definição de objetivos para o 
alinhamento com metas quantificadas ou 
descritivas a atingir, associadas aos objetivos de 
curto e médio prazo e às respetivas atividades 
enunciadas. 

Elaboração e disponibilização de 
informação sobre o projeto e Plano de 
Melhorias – plano de comunicação. 

 

 


