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I. Apresentação da instituição e da sua situação face à garantia da qualidade 

 

1.1 Indicar o nome da entidade formadora.  
(designação da Escola, Centro de Formação ou outro tipo de entidade, conforme legalmente instituído) 

Escola Profissional de Arqueologia 

1.2 Indicar a morada e contactos da entidade formadora. 
(morada, contacto telefónico e endereço eletrónico; circunscrever a informação à sede, no caso de haver outras unidades orgânicas) 

Largo da Igreja, 58  

4630-092 Freixo – Marco de Canaveses  

Tel: 255 531 293; Faz: 255 531 533  

Email: Info@epa.pt 

1.3. Indicar o nome, o cargo e contactos do responsável da entidade formadora. 

Ana Mascarenhas  

Diretora da Escola Profissional de Arqueologia  

E-mail: directivo.epa@epa.pt 

1.3.1 Indicar o nome da entidade proprietária e respetivo representante. 
(a preencher, se aplicável)  

N/A 
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1.4 Apresentar, de forma sucinta, a missão, a visão e os objetivos estratégicos da instituição para a educação e formação profissional (EFP) dos jovens, no 
contexto da sua intervenção. 

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. 

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 para trabalharem nessa área do património. 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. 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

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;  

e) Incentivar a inovação pedagógica na escola enquadrada na Área Arqueológica do Freixo, classificada como Monumento Nacional;  
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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. 

1.5 Descrever sucintamente a estrutura orgânica da instituição e os cargos a ela associados.    

A EPA rege-se segundo a forma de organização demonstrada no organigrama seguinte. 
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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 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-Financeiro é o órgão administrativo e 

deliberativo no respeitante às matérias administrativas e financeiras, a 

quem cabe a análise e acompanhamento da execução orçamental. 

A Equipa EQAVET integra a estrutura da escola desde o início do processo de 

alinhamento com o Quadro EQAVET, ainda que só tenha sido formalizada no 

decorrer do presente ano letivo.  



                                                                                                                                                                                 
 
 
 

 
RP Anual/Escola Profissional de Arqueologia           5/22 
 

1.6 Preencher a tabela infra, indicando toda a oferta formativa de nível 4 para jovens, à data da elaboração do relatório e nos dois anos letivos anteriores. 

 

Tipologia  

do curso 
Designação do curso 

 

N.º de Turmas/Grupos de Formação 

 N.º de Alunos  

(Totais por curso, em cada ano letivo) * 

19 /20 20 /21 21 /22 

N.º    T/GF  N.º   AL N.º    T/GF N.º   AL N.º    T/GF N.º   AL 

Profissional Técnico/a de Museografia e Gestão do Património 1X1/2 5 - - - - 

Profissional Assistente de Arqueólogo 3X1/2 22 2X1/2 11 - - 

Profissional Técnico/a de Fotografia 1X1/2 18 1X1/2 13 1X1/2 4  

Para além destes cursos, a escola abriu, no ano letivo 2021/ 22 um curso EFA de Técnico/a de Informação e Animação Turística. 

O total de alunos de cada ano inclui aqueles que desistiram no decurso desse ano letivo. Na realidade, o número é inferior. 

* Se aplicável, incluir a oferta noutras unidades orgânicas, para além da sede 
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1.7 Identificar os documentos orientadores da instituição e relatórios relevantes para a garantia da qualidade e indicar as respetivas ligações eletrónicas. 

- Projeto Educativo   https://www.eparqueologia.gov.pt/escola/documentos/ 

Regulamento Interno   https://www.eparqueologia.gov.pt/escola/documentos/ 

Plano de Ação para o Desenvolvimento Digital da Escola 
https://www.eparqueologia.gov.pt/wp-content/uploads/2022/02/PADDE-Plano-de-Acao-para-o-

Desenvolvimento-Digital-da-Escola.pdf 

Plano da Implementação dos Regimes Presencial, Misto e Não Presencial https://www.eparqueologia.gov.pt/wp-content/uploads/2021/10/plano-da-implementacao-dos-regimes-EPA.pdf 

Plano do Ensino à Distância  https://www.eparqueologia.gov.pt/wp-content/uploads/2021/10/plano-do-ensino-a-distancia-EPA.pdf 

Plano de Contingência Covid19 https://www.eparqueologia.gov.pt/wp-content/uploads/2021/02/Covid_Plano_Contingencia_2020.pdf 

Plano Anual de Atividades https://www.eparqueologia.gov.pt/wp-content/uploads/2022/02/Plano-Anual-Atividades-2020-2021.pdf 

Documento Base https://www.eparqueologia.gov.pt/wp-content/uploads/2020/11/EPA_DocBase2020.pdf 

Plano de Ação https://www.eparqueologia.gov.pt/wp-content/uploads/2020/11/EPA_PlanoAcao2020.pdf 

Relatório do Operador https://www.eparqueologia.gov.pt/wp-content/uploads/2020/12/EPA_RelatorioOperador.pdf 

Relatório de conformidade com o sistema EQAVET (fevereiro 2021) https://www.eparqueologia.gov.pt/wp-content/uploads/2022/02/RelatorioConformidade_EPA.pdf 

Regimento da Equipa EQAVET https://drive.google.com/file/d/1Ov0SBwsE8jZ2etCL2uKD2moJHPNInZyl/view?usp=sharing 

Indicadores EQAVET – síntese dos resultados https://drive.google.com/file/d/1kD4IzPQAMDhQU2lUHpV3KZPDr6_KM4cL/view?usp=sharing 

Monitorização das propostas de melhoria (julho 2021) https://drive.google.com/file/d/1SUjeOHWQ5FLNiRAtNOLaHONq38n_Tm2H/view?usp=sharing 

Resultados dos inquéritos 2019-2020 https://drive.google.com/file/d/1ftHjs-5KZGk8uAJjXy_CCkW1-yb1Nsd5/view 

Resultados dos inquéritos 2020-2021 https://drive.google.com/file/d/1r263hgCLoKbNHq6YUS7XtmLB8YSCa8NG/view?usp=sharing 

Questionários aos Encarregados de Educação 2020-2021 https://drive.google.com/file/d/1VFErTsWz-N-EVn-wvDxAbRGs7Xy4KLEk/view?usp=sharing 

Resultados dos inquéritos 2021-2022  https://www.eparqueologia.gov.pt/wp-content/uploads/2022/02/ResultadosInqueritosjan2022.pdf 
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1.8 Preencher a situação aplicável sobre o último resultado do processo de verificação de conformidade EQAVET do sistema de garantia da qualidade. 
    

CRITÉRIO 

GRAU DE ALINHAMENTO 

Planeamento 2 - Avançado 

Implementação 2 - Avançado 

Avaliação 2 - Avançado 

Revisão 1 - Iniciado 

Diálogo institucional para a melhoria contínua da oferta de EFP 2 - Avançado 

Aplicação do ciclo de garantia e melhoria da qualidade da oferta de EFP 2 - Avançado 

   - Selo EQAVET condicionado a um ano, atribuído em ___/___/___. 

       - Selo EQAVET, atribuído em 08/02/2021. 

1.9 Apresentar uma súmula das recomendações constantes do relatório final relativo à última visita de verificação de conformidade EQAVET e das 
evidências do seu cumprimento. 

Do relatório da visita de verificação de conformidade EQAVET constam as seguintes recomendações:  

 “Formalizar nos órgãos e nos documentos enquadradores da escola a equipa EQAVET, e repensar a estrutura do sistema de garantia da qualidade na Escola. Existe também a 

necessidade de definição da equipa EQAVET, com alargamento aos alunos e a participação de stakeholders externos estratégicos”.  

O regimento da equipa EQAVET foi aprovado em Conselho Pedagógico e será integrada nos documentos estruturantes das EPA (LINK PARA O REGIMENTO). 

A Equipa foi alargada aos alunos, Encarregados de Educação e Stakeholder externos ao nível das Formações em Contexto de Trabalho (um representante de cada). 

Assim, e de acordo com o organigrama da equipa EQAVET, esta é constituída pelos seguintes elemento: (1) Diretor(a) Pedagógica, (2) Coordenador(a) da equipa EQAVET; (3) 

Representantes de stakeholders internos e externos: a)Docentes/ Diretores de Curso/ Diretores de Turma; (b) Psicólogo(a) da escola ou Coordenador(a) do Plano de Desenvolvimento 



                                                                                                                                                                                 
 
 
 

 
RP Anual/Escola Profissional de Arqueologia           8/22 
 

Pessoal, Social e Comunitário (PNPSE); c)representante do pessoal não docente; d) representantes dos alunos (por tipologia de curso); e e) representante dos Encarregados de 

Educação; e representante dos Stakeholders externos ao nível das Formações em Contexto de Trabalho. 

 “Encontrar estratégias eficazes de combate ao abandono escolar e contrariar as baixas taxas de conclusão de curso”. 

No relatório do Operador foram apresentadas Áreas de Melhoria (com objetivos e metas a alcançar) e identificadas as acções a desenvolver. 

A Área de Melhoria 1 concerne ao sucesso educativo, tendo sido realizadas as acções previstas nesse plano, conforme o documento de Monitorização do plano de melhoria 

apresentado no Relatório do Operador de julho de 20211. 

Destacam-se as actividades desenvolvidas com os alunos dos vários cursos, no sentido de promover a sua motivação (A2 e A3).  

  “Necessidade de investimento logístico, em equipamentos e outros recursos materiais, que possam corresponder às exigências formativas dos alunos, principalmente na 

componente tecnológica”. 

Em termos de equipamento tecnológico, a EPA foi contemplada com a entrega de Kits do programa Escola Digital. 

 “Estudar a possibilidade de alargamento da oferta formativa na área do património, aproveitando as capacidades técnicas instaladas na EPA e permitindo crescer em número de 

alunos, contribuindo para a sustentabilidade da escola”. 

A oferta formativa foi alargada para um curso de Educação e Formação de Adultos de Técnico de Informação e Animação Turística, em curso desde outubro de 2021. 

 Apesar da divulgação, não conseguimos abrir turma do profissional. 

 “Estabelecer parcerias para melhoria da rede de transportes escolares, possibilitando a deslocação de alunos de concelhos limítrofes e inclusive da Área Metropolitana do Porto”. 

Em relação a esta recomendação, estão em curso solicitações à Câmara Municipal do Marco de Canaveses e CIM Tâmega e Sousa no sentido de providenciar o transporte para a escola 

a partir da estação de caminho-de-ferro que liga à Área Metropolitana do Porto e dos concelhos pertencentes à CIM sem este transporte ferroviário. 

                                                           
1 https://drive.google.com/file/d/1SUjeOHWQ5FLNiRAtNOLaHONq38n_Tm2H/view?usp=sharing 
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 “Fomentar a internacionalização das atividades da escola, através do estabelecimento de projetos de âmbito transnacional, e também através de programas de mobilidade para 

alunos (programa ERASMUS+)”. 

A possibilidade de internacionalização das actividades da escola está em curso, através do empenho dos representantes da DRCN na escola.  

O número reduzido de alunos e já no último ano de formação do curso limita o acesso ao Programa Erasmus. 

 “Melhorar a participação dos pais e encarregados de educação na vida da escola, permitindo o desenvolvimento de uma comunidade escolar mais inclusiva e abrangente” 

Neste sentido, a equipa EQAVET foi alargada aos Encarregados de Educação, tendo o seu representante participado já , tal como os alunos, na revisão dos inquéritos de satisfação 

aplicados em janeiro de 2022. 

 “Dinamizar a página da internet em permanência como principal meio de comunicação oficial, com divulgação da oferta formativa da escola, dos casos de sucesso e das parcerias 

existentes”. 

Consultar as páginas https://www.eparqueologia.gov.pt/ e https://epa-cursos.pt/ 

II. Balanço dos resultados dos indicadores EQAVET selecionados, de outros em uso e da aferição dos descritores EQAVET/práticas de gestão 

    (análise contextualizada dos resultados alcançados, no ano em avaliação, face às metas de médio e curto prazo estabelecidas) 

Desde o ano letivo 2019-2020 que a EPA tem efectuado a recolha dos dados referentes aos indicadores EQAVET, sendo que tinha já implementado um sistema de auto-avaliação através da sua 

equipa, e que permitiu ao longo dos anos recolher uma série de dados (a maioria relacionados com a satisfação dos alunos, docentes, não docentes e EE) e identificar diversas áreas de 

melhoria. 

No processo de alinhamento com Quadro de Referência Europeu de Garantia da Qualidade na Educação e Formação Profissional, constitui-se a Equipa EQAVET, entretanto aprovada em 

Conselho Pedagógico e definida com alargamento a outros stakeholders, conforme recomendação constantes do relatório final da visita de verificação de conformidade EQAVET (ver 1.9). 

Neste momento, temos resultados referentes a 3 ciclos de formação: 2014/2017, 2015/2018 e 2016/2019. 
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INDICADOR Indicadores 
Ciclo 

2014-2017 

Ciclo 

2015-2018 

Ciclo 

2016-2019 

Meta em 2020-2021  

(com base no ciclo 2016-2019) 
Meta 2023 

4 a) Conclusão 
dos cursos 

Taxa de conclusão dos cursos 21,4% 30,8% 34,6% Não alcançada >=35% 

Taxa de conclusão no tempo previsto 21,4% 30,8% 34,6%   

Taxa de conclusão após o tempo previsto 0% 0% 0%   

5 a) Colocação 
após Conclusão 
dos Curso 

Taxa de colocação no mercado de trabalho 100% 62,5% 66,7% Alcançada >=60% 

Taxa de diplomados empregados por conta de outrem  100% 12,5% 22,2%   

Taxa de diplomados a trabalhar por conta própria 0% 0% 11,1%   

Taxa de diplomados a frequentar estágios profissionais 0% 0% 11,1% Ver indicador 6 a)  

Taxa de diplomados à procura de emprego  0% 50% 22,2%   

Taxa de prosseguimento de estudos 0% 12,5% 0% Não alcançada > 20% 

Taxa de diplomados a frequentar o ensino superior 0% 12,5% 0%   

Taxa de diplomados a frequentar formação de nível pós-secundário 0% 0% 0%   

Taxa de diplomados noutras situações 0% 12,5% 11,1%   

Taxa de diplomados em situação desconhecida 0% 12,5% 22,2%   

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

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

100% 12,5% 33,3%   

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

0% 0% 0% Não alcançada 

Ainda que nenhum diplomado esteja 
a exercer profissões relacionadas 
com o curso, foi garantido um estágio 
profissional na área de formação 

> 20% 

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

100% 12,5% 33,3%   
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6 b3) Satisfação 
dos 
empregadores 

Taxa de diplomados empregados avaliados pelos empregadores 16,7% 100% 0%   

Taxa de satisfação dos empregadores face aos diplomados empregados 100% 100% S/D   

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

S/D S/D S/D   

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

100% 100% S/D   

Média de satisfação dos empregadores face aos diplomados 
empregados 

4.0 4.0 S/D  >=3,5 

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

S/D S/D S/D   

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

4.0 4.0 S/D   

Da análise da tabela constata-se que somente a prevista para o indicador 5 a) Colocação após Conclusão dos Curso - Taxa de colocação no mercado de trabalho – foi alcançada. 

Assim, e por indicador, podemos fazer a seguinte análise: 

 Indicador 4 a) Taxa de conclusão dos cursos - ainda que a meta não tenha sido alcançada, a taxa tem vindo gradualmente a subir, ainda que com valores próximos da meta defina, mas 

longe dos desejáveis.  

Tal como já referimos em documento anterior (Relatório de Operador), acreditamos que estes baixos valores “estão diretamente relacionados com o perfil, da maioria dos alunos, que 

optam por ingressar nos cursos profissionais com as ideias erróneas e estereotipadas, que ainda existem, em relação a este ensino. A par disso, as vivências consecutivas de situações 

de insucesso, originam a desvinculação dos jovens em relação à aprendizagem escolar e à instituição Escola. Tudo isto leva à desmotivação e desinteresse dos alunos e ao não 

reconhecimento da utilidade da escola para o seu desenvolvimento pessoa”.  

 Indicador 5 a) Colocação após Conclusão dos Curso - a taxa foi alcançada e superada, tendo registado um aumento em relação ao ciclo anterior. Refira-se, no entanto, que a taxa de 

diplomados à procura de emprego é superior a 20%, tendo diminuído em relação ao ciclo anterior (50%). Ainda dentro deste indicador inclui-se a taxa de diplomados em 

prosseguimento de estudos, que não foi alcançada. 



                                                                                                                                                                                 
 
 
 

 
RP Anual/Escola Profissional de Arqueologia           12/22 
 

 Indicador 6 a) diplomados a exercer profissões relacionadas e não relacionadas com o curso/AEF – a meta de 20% de diplomados a exercer profissões relacionadas com o curso/AEF 

também, não foi alcançada.  

Como referido também no Relatório do Operador, uma das grandes dificuldades sentidas nos últimos ciclos é a da reduzida taxa de diplomados a trabalhar na área profissional dos 

cursos. Ainda que haja uma procura de profissionais nestas áreas, os nossos alunos acabam por se empregar noutras áreas, o que pensamos estar relacionado com a precariedade do 

trabalho na área do património e necessidade de se deslocarem do seu local de residência. Ainda assim, nota-se um aumento significativo no ciclo 2016-2019, ano em que a Escola 

conseguiu proporcionar estágios profissionais.  

 Indicador 6 b3) Satisfação dos empregadores – no ciclo 2016-2019, e ao contrário dos ciclos anteriormente avaliados, não conseguimos obter respostas aos inquéritos de satisfação, 

apesar da insistência da nossa parte. 

Desde 2016 que a EPA estava a tentar implementar o Quadro EQAVET, embora só a partir do ano letivo 2019-2020 tenha sido possível formalizar o processo. Estes resultados verificam-se, 

assim, no ciclo anterior ao início do processo de alinhamento com o Quadro EQAVET. 

A Escola tem implementado a monitorização de indicadores de alerta, que visam antecipar situações de insucesso, prevenindo-as e tendo em vista um processo de melhoria contínua, são eles: 

 Taxa de procura em cursos EFP; 

 Taxa de absentismo em cursos EFP; 

 Taxa de desistência em curso de EFP; 

 Taxa de sucesso em cursos EFP;  

 Taxa de satisfação dos alunos; 

 Taxa de satisfação dos docentes; 

 Taxa de satisfação do pessoal não docente; 

 Taxa de satisfação dos EE; 

 Taxa de satisfação das Entidades de acolhimento de FCT. 
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Apresentamos os resultados recolhidos desde o ano letivo 2019-2020: 

 Ano letivo 2019-2020 Ano letivo 2020-2021 Ano letivo 2021-2022 Meta 

1ºP 2ºP 3ºP 1ºP 2ºP 3ºP 1ºP 2ºP 3ºP  

Taxa de procura em cursos EFP (Quantidade de pré-inscrições / Quantidade de vagas abertas x 100)  S/D S/D 29%  

Taxa de absentismo em cursos EFP (Nº Total de faltas / Nº de horas de formação x 100) S/D S/D 0%   1% 

Taxa de desistência em curso de EFP (Quantidade de alunos que anulam a matrículas / Nº Tota de 
alunos do EP x 100) 

S/D S/D 0%   5% 

Taxa de sucesso em cursos EFP (Número de módulos em atraso / (Quantidade de módulos 
ministrados x Nº de alunos) x 100) 

S/D S/D 100%   65% 

Taxa de satisfação dos alunos (Nº de alunos satisfeitos e muito satisfeitos/ nº total de alunos X100) 88% 100% 92,9% (75% do curso profissional 
/ 100% do curso EFA) 

90% 

Taxa de satisfação dos docentes (Nº de Docentes muito satisfeitos e totalmente satisfeitos/ nº total 
Docentes X100) 

86,6%2 100% 100% 90% 

Taxa de satisfação dos não docentes (Nº de Não Docentes muito satisfeitos e totalmente satisfeitos/ 
nº total Não Docentes X100) 

100%3 91,6% 92,3% 90% 

Taxa de satisfação dos EE (Nº de EE muito satisfeitos e totalmente satisfeitos/ nº total EE X100) 100%4  66,7% 100% ≥80% 

Taxa de satisfação das Entidades de acolhimento de FCT (Nº de Parceiros de FCT muito 
satisfeitos e totalmente satisfeitos/ nº total Respostas de Parceiros de FCT X100) 

100%5 100% Não se aplica ≥80% 

 

  

                                                           
2 Em resposta à questão “sinto-me realizado como docente nesta escola” (com base nas respostas “concordo” e “estou completamente de acordo”). 
3 Em resposta à questão “Gosto de trabalhar nesta escola” (com base nas respostas “concordo” e “estou completamente de acordo”). 
4 Em resposta à pergunta “Recomendo a escola a outros”. 
5 No ano 2019/ 20, devido à pandemia, foram somente dois os Parceiro de FCT que receberam os alunos, pois os restantes não reuniram condições para tal. 
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Em relação a estes indicadores podemos fazer a seguinte análise: 

 Taxa de procura em cursos EFP  

Desde o ano letivo 2020-2021 que a escola não consegue abrir turma.  

No ano letivo anterior a escola fez um grande investimento orçamental na contratação de uma empresa especializada em Marketing digital e divulgação da oferta formativa, com a 

criação de vídeos promocionais e página própria. 

A este investimento aliou-se a afectação de recursos humanos na divulgação da oferta formativa e produção/ promoção de conteúdos didácticos nas redes sociais da escola (FB6, 

Instagram7, Youtube8). Assim foram produzidos conteúdos diários para o FB/ Instagram (publicações e stories sobre a oferta formativa e actividades desenvolvidas) e no canal de 

Youtube foram produzidos conteúdos semanais (1 vídeo em direto – Encontros com o património - e um em deferido – Histórias que nos unem). As notícias mais relevantes eram ainda 

publicadas na página da EPA. 

Estas acções foram de encontro ao Objetivo de Melhoria 019 (Relatório de Operador) – Criação de Plano de comunicação. 

A EPA divulgou a sua oferta formativa em 3 escolas do concelho (16 turmas), três da CIM Tâmega e Sousa e uma de fora da CIM Tâmega e Sousa, e esteve presente em 4 mostras de 

educação e formação (Mostra de Qualificação virtual Marco de Canaveses; Feira de Oferta Formativa Online – PASSFUTURO; plataforma E-volui e na IV Mostra de Informação Escolar e 

Profissional do Agrupamento de Escolas José Estevão (Aveiro). 

Apesar deste esforço, não conseguimos abrir turma do profissional: obtivemos 7 pré-inscrições, com uma taxa de procura de de 29%. Refira-se, no entanto, que, já no decorrer do 1ª 

período, fomos contactados por 8 candidatos para ingressar na turma, o que aumentaria a taxa para 63%.  

Em outubro de 2021 iniciou-se o curso de Educação e Formação de Adultos de Técnico/a de informação e animação turística, seguindo as recomendações feitas durante a visita de 

conformidade (Estudar a possibilidade de alargamento da oferta formativa na área do património). 

                                                           
6 https://pt-pt.facebook.com/EPARQUEOLOGIA/, 
7 https://www.instagram.com/eparqueologia/ 
8 https://www.youtube.com/c/EnsinarComPatrimonio/videos 
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 Taxa de absentismo em cursos EFP 

Os dados relativos a este indicador só começaram a ser recolhidos de forma sistemática no presente ano letivo, apresentando uma taxa de 0% no 1º período, ultrapassando a meta 

definida.  

 Taxa de desistência em cursos EFP  

Os dados relativos a este indicador só começaram a ser recolhidos de forma sistemática no presente ano letivo, apresentando uma taxa de 0% no 1º período. 

 Taxa de sucesso em cursos EFP  

Os dados relativos a este indicador só começaram a ser recolhidos de forma sistemática no presente ano letivo, apresentando uma taxa de 100% no 1º período. 

 Taxa de satisfação dos alunos 

A meta de 90% é alcançada desde o ano letivo 2020-2021, ainda que este ano tenha sofrido uma pequena descida. 

  Taxa de satisfação dos docentes  

A meta de 90% é alcançada desde o ano letivo 2020-2021, alcançando os 100% de satisfação. 

 Taxa de satisfação dos não docentes 

A meta de 90% é alcançada desde o ano letivo 2020-2021, tendo havido uma ligeira subida no presente ano letivo. 

 Taxa de satisfação dos Encarregados de Educação 

Para os Encarregados de Educação estabeleceu-se a meta de ≥80%. Esta meta foi alcançada no presente ano letivo, verificando-se um aumento de 33,33 e 100% de satisfação. 
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 Taxa de satisfação das Entidades de acolhimento de FCT  

Estes dados só começaram a ser recolhidos no ano letivo 2019-20, já no âmbito do processo de alinhamento com o Quadro EQAVET. Nesse ano a taxa de satisfação foi de 100%, ainda 

que a taxa de resposta tenha sido reduzida. No ano letivo 2020-21 a taxa de resposta foi bastante baixa, tendo respondido somente duas das entidades, ainda que com 100% de 

satisfação com os alunos. 

De destacar que, pela primeira vez, a taxa de resposta foi de 100% em todos os inquéritos de satisfação. 

No Relatório de Operador foram propostas Áreas de melhoria e respectivas acções para aplicar entre Setembro de 2020 e julho de 2021.  

No final desse período foi elaborado um relatório de monitorização dessas propostas e da sua concretização, que está disponível na página da EPA9  

Faremos a sua análise por Áreas de Melhoria, incluindo acções já realizadas no presente ano letivo. 

 AM1 – Sucesso Educativo  

De forma a promover o sucesso educativo dos alunos, seja durante a formação ou após a mesma, foram propostos vários objectivos e metas (O1 aO12), alguns dos quais correspondem 

aos Indicadores EQAVET. 

 Das várias acções previstas, destacamos o desenvolvimento de actividades pelos alunos de forma a tornar tempos e espaços acolhedores (A2) e que promovam a sua motivação (A3). 

Os trabalhos realizados no Halloween, Magusto e Natal foram expostos em locais da escola e da Área Arqueológica. 

Destacamos ainda a participação em actividades externas, como no Aldear, Oficinas de Animação e no concurso Literário FLIM, mas também em actividades criadas pela EPA, como as 

Jornadas dos Jovens do Ensino Profissional.  

Para além disso foram realizadas saídas de estudo, conversas com ex-alunos e entrevistas com profissionais da área de formação (A3). 

                                                           
9 (https://drive.google.com/file/d/1SUjeOHWQ5FLNiRAtNOLaHONq38n_Tm2H/view?usp=sharing) 
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De referir ainda as sessões de apresentação dos inquéritos realizados aos aluno, onde estes são discutidos e são apresentadas sugestões (O12). Durante a sessão aos alunos, estes 

sugeriram a melhoria das salas de aula e a reformulação do horário, de forma a terem uma tarde livre, o que foi concretizado. 

Já no decurso do presente ano letivo foram realizadas várias atividades com os alunos no sentido de promover o sucesso educativo, nomeadamente visitas de estudo e exposição de 

trabalhos na escola e no decorrer de atividades abertas à comunidade, como a Feira de Outono e de Artesanato. 

 AM2 – Envolvimento dos stakeholders 

Ao nível dos stakeholders externos, pretendia-se aumentar o seu envolvimento. Em relação aos Encarregados de Educação, pretendia-se aumentar o índice de satisfação dos EE e abrir 

actividades à participação das famílias. Neste sentido a acção A7 visava fomentar a prática de questionários de satisfação e a A8 dinamizar o envolvimento dos mesmos na comunidade 

escolar. Verificou-se que a taxa de resposta aumentou dos questionários realizados em janeiro de 2022 em relação a julho de 2021, bem como a taxa de satisfação. 

Ainda nessa área de melhoria, outro objectivo era aumentar o número de atividades com participação das famílias (A9). A conjuntura pandémica não permitiu a realização de 

atividades. No entanto, a apresentação das PAP foi realizada online e acessível às famílias (O14) 

Em relação aos parceiros de FCT e potenciais empregadores, pretendia-se estreitar relações com o mercado de trabalho e instituições de ensino superior (A10). A integração de um 

potencial empregador no membro de júri das PAP, permitiu a concretização de um estágio profissional (A11). 

Era ainda objectivo dinamizar sessões com parceiros das empresas da área de formação, de forma a rever o currículo dos cursos (A16; A17; O17). Ainda não foi possível organizar estas 

sessões, mas a boa avaliação das PAP parece-nos um bom indicador. 

Estava ainda prevista a criação de um Plano de comunicação (O19) (ver acima) e manter a página da EPA actualizada (O20), o que foi realizado. 
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 AM3 – Organização interna 

Nesta área de melhoria tínhamos como objectivos modernizar e optimizar as instalações da escola (A23). Das acções previstas para estes objectivos somente foi possível fazer uma 

parceria para a residência escolar (A19). 

O O24 foi totalmente alcançado, assim como o O25. 

 AM4 – Aprendizagem e Desenvolvimento 

Nesta área de melhoria foram realizadas várias acções, de que destacamos a A23, com a criação do curso EFA. 

Para cumprimento da A24, houve uma grande parceria com a psicóloga da escola, que realizou acções de procura ativa de emprego e preparação de entrevistas.: A coordenação de 

curso em parceria com empregadores da área do curso de AA, proporcionou entrevistas de emprego aos alunos finalistas, sendo que um deles foi selecionado e se encontra a trabalhar 

na área de formação 

Em termos de divulgação (A27), a escola foi amplamente divulgada, quer através da contratação de uma empresa especializada em marketing (ver acima), quer da divulgação online ou 

presencial em escolas da região e fora do concelho, participação em mostras de educação, canal Youtubve e redes sociai. 
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III. Melhorias a introduzir na gestão da oferta de EFP face ao balanço apresentado no ponto II 

3.1. Identificação das áreas de melhoria, objetivos e metas a alcançar  

Área de Melhoria Descrição da Área de Melhoria Objetivo 
Descrição do objetivo e metas a alcançar  

(quando disponível, indicar o ponto de partida) 

AM1 Taxa de procura O1 Abertura de uma turma 

AM2 Conclusão da formação com êxito 
O2 Promoção da conclusão da formação com êxito  

O3 Reduzir a taxa de abando/ desistência 

AM3 
Sistematização da aplicação dos procedimentos 
estabelecidos no âmbito do quadro de garantia 
da qualidade – quadro EQAVET 

O4 Aumentar a taxa de resposta aos inquéritos aos empregadores 

O5 Aumentar a taxa de resposta aos parceiros de FCT 

AM4 Colocação dos diplomados 

O6 Aumentar a taxa de colocação de diplomados que trabalham na área de formação 

O7 Aumentara taxa de diplomados que prosseguem os estudos 

O8 Aumentara taxa de diplomados a frequentar estágios profissionais 

AM5 Relacionamento com os stakeholders externos 
O9 Estreitar relações com empresas e outras instituições empregadoras 

O10 Estreitar relações com os EE e famílias do alunos 

AM6 Divulgação da escola na comunidade O11 Estreitar relações com a comunidade  
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3.2. Identificação das ações a desenvolver e sua calendarização (inserir/eliminar/formatar tanto quanto necessário) 

Área de Melhoria Ação Descrição da Ação a desenvolver 
Data Início 

(mês/ano) 

Data Conclusão 

(mês/ano) 

AM1 

A1 
Contacto com SPO das escolas no sentido de promover acções de orientação vocacional para alunos 
do 9º ano 

Fevereiro 2022 Maio 2022 

A2 Estabelecer parcerias com agentes da comunidade educativa  Fevereiro 2022 Maio 2022 

A3 Realizar acções específicas de promoção e divulgação da oferta formativa para alunos do 9º ano Fevereiro 2022 Maio 2022 

AM2 

A4 Promover parcerias com instituições locais de forma a criar um vínculo com a comunidade local  Fevereiro 2022 Julho 2022 

A5 Reunir EMAEI para aplicação/ revisão das medidas universais, selectivas e adicionais de inclusão Fevereiro 2022 Julho 2022 

A6 Intervenção sistemática do SPO no apoio às medidas do abandono escolar/ desistência  Fevereiro 2022 Julho 2022 

AM3 A7 Dinamizar acções com os potenciais empregadores e parceiros de FCT Fevereiro 2022 Fevereiro 2023 

AM4 

A8 Promover acções de procura ativa de emprego em colaboração com o SPO Fevereiro 2022 Julho 2022 

A9 Promover oportunidades de conhecimento do mercado de trabalho através da visita a empresas e 
outras instituições empregadoras Fevereiro 2022 Julho 2022 

A10 Promover oportunidades de conhecimento de cursos pós-secundário/ Ensino Superior Fevereiro 2022 Julho 2022 

A11 Estabelecer contactos com potenciais empregadores com vista à realização de estágios profissionais Fevereiro 2022 Julho 2022 

A12 Aumentar o número de parcerias com empresas e outras instituições empregadoras Fevereiro 2022 Fevereiro 2023 

A13 Promover actividades que permitam um contacto de maior proximidade com os EE e famílias Fevereiro 2022 Fevereiro 2023 

AM5 A14 Promover actividades conjuntas com várias instituições locais Fevereiro 2022 Fevereiro 2023 
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A15 Promover a divulgação dos eventos da escola na comunidade Fevereiro 2022 Fevereiro 2023 

A16 Envolver a comunidade na criação dos eventos da escola Fevereiro 2022 Fevereiro 2023 

 

IV. Reflexão sobre a aplicação do ciclo de garantia e melhoria da qualidade e a participação dos stakeholders internos e externos na melhoria 
contínua da oferta de EFP 

A aplicação do ciclo de garantia, com as suas fases de planeamento, implementação avaliação e revisão, proporcionou à EPA um rigoroso controlo das suas atividades pelo 

envolvimento dos stakeholders. Permitiu a concretização de um trabalho mais organizado e preciso que levou a um maior envolvimento da comunidade na definição de 

estratégias, responsabilidades e na avaliação dos resultados alcançados. O envolvimento dos stakeholders internos foi mais ativo e colaborativo do que os externos, 

exatamente porque a sua intervenção ainda não adquiriu um patamar de plena satisfação, embora seja de primordial valor para as FCT e outras parcerias.  

Este sistema de garantia assegurou a regularidade da produção de relatórios e evidências que nos deram a conhecer os resultados de sucesso e qualidade da formação 

realizada, numa perspetiva de evolução ao longo dos ciclos formativos. Permitiu também fidelizar procedimentos para obter de uma forma mais clara e precisa o percurso pós-

formativo dos nossos diplomados. 

Para além destes efeitos, suscitou uma reflexão de todos os envolvidos para o estabelecimento de objetivos e metas de melhoria. A sua monitorização permite a eficácia da 

concretização das atividades, tendo por base o projeto educativo e os objetivos previstos. 

O sistema de gestão da qualidade da EPA está assente numa dinâmica que estimula o processo de melhoria contínua da sua formação visando a concretização do Perfil do 

Aluno à Saída do Secundário bem como o Perfil do Profissional do aluno. Essa melhoria na qualidade da sua formação será expressa quando ingressam no mercado de trabalho 

ou prosseguem os estudos ao nível superior. 
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____________________________________ 
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(Susana Nunes, Responsável da Equipa EQAVET) 
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 Freixo, 08 de fevereiro de 2022 
 
 


