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Nome da entidade formadora 
(designação da Escola, Centro de Formação ou outro tipo de entidade, conforme legalmente instituído) 

 
Escola Profissional e Tecnológica PROFENSINO 
 

Nome, cargo e contactos do responsável da entidade formadora 

Maria Alice Teixeira Barbosa – Diretora Executiva  
Telefone: 255 162 054 
Email: direção.executiva@eptprofensino.pt 
Telefone: 255 162 054 
 

 
 

 

DOCUMENTO BASE 

 
 
 
 

 

 

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

 
 

   Rua da Escola, nº 113 | 4560-173 Irivo - Penafiel 
Telefone: 255 162 054 
Telemóvel: 912 371 162 
Email: geral@eptprofensino.pt 

 

 

 

 

 

 

 

(Inserir, a partir da página seguinte, o Documento Base para o alinhamento com o Quadro EQAVET, 
datado e assinado, considerando na sua elaboração as orientações presentes no Guia para o Processo 
de Alinhamento com o Quadro EQAVET, ANQEP, I.P., 2018) 

mailto:direção.executiva@eptprofensino.pt
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DOCUMENTO BASE DA ESCOLA PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA 
PROFENSINO PARA ALINHAMENTO COM O QUADRO EQAVET 

 

INTRODUÇÃO 
Este documento tem como objetivo evidenciar o compromisso da Escola Profissional e Tecnológica 
PROFENSINO (EPT PROFENSINO) na tarefa de alinhamento do Sistema de Gestão da Qualidade com os 
descritores do quadro EQAVET em vigor, dando cumprimento ao disposto no decreto-lei n.º 92/2014 
de 20 de junho. 

Os princípios inerentes à gestão da qualidade, alinhados com o quadro EQAVET, têm implícito o 
cumprimento dos requisitos legais, normativos dos/as clientes e outros aplicáveis. Estes princípios 
devem ser uma preocupação constante de todos/as os/as colaboradores/as da EPT PROFENSINO, 
sendo da competência da Direção cumprir e fazer cumprir a regulamentação definida neste âmbito. 
Assim, este exercício de alinhamento tem subjacente a concretização e aplicação ao funcionamento da 
atividade formativa da Escola, o disposto nos decretos-lei 54 e 55/2018 de 6 de julho e portaria 235-
A/2018 de 23 de agosto. 

O grupo dinamizador da qualidade é constituído pela Diretora Executiva Alice Barbosa; pela Diretora 
Pedagógica Daniela Barbosa; pelo Diretor da Formação Contínua Celso Brum; pela Diretora Financeira 
Rute Figueiroa, e responsável pelo Serviço de Psicologia, Orientação Escolar e Profissional, Inserção 
Profissional e Projetos Transnacionais Alexandra Moura. A coordenação do grupo dinamizador da 
qualidade está a cargo da diretora pedagógica, Daniela Barbosa. 

Com a incorporação dos princípios elencados no modelo de qualidade preconizado para o ensino 
profissional, alinhado com a matriz europeia EQAVET, a EPT PROFENSINO pretende manter padrões 
elevados de desempenho, inovar as práticas educativas, responder às necessidades dos seus principais 
stakeholders, e melhorar continuamente, afirmando-se como escola profissional de referência a nível 
local, regional, nacional e europeu. 

 

CARACTERIZAÇÃO DA ESCOLA E DO SEU CONTEXTO 
A Escola Profissional e Tecnológica PROFENSINO criada por despacho do Senhor Secretário de Estado 
da Educação a 06 de maio de 2016 e com a autorização de funcionamento nº 189, de agora em diante 
apenas designada por EPT PROFENSINO é uma instituição educativa de natureza privada, que 
prossegue fins de interesse público e desenvolve as suas atividades culturais, científicas, tecnológicas e 
pedagógicas de forma autónoma. A EPT PROFENSINO foi implantada no concelho de Penafiel, fruto de 
uma parceria levada a cabo com a Câmara Municipal de Penafiel, que reconhece a importância para o 
interesse público local, a fixação de uma entidade que tenha como finalidade a preparação e 
qualificação da população, contribuindo de forma relevante para a sua integração no mercado de 
trabalho, sendo a sua sede na Rua da Escola, 113, na freguesia de Irivo, concelho de Penafiel. 
 
A EPT PROFENSINO constitui-se como uma Escola de referência no ensino profissional e tecnológico, 
na zona norte do país, destacando-se pela ética, inovação, profissionalismo e qualidade do ensino e 
serviços prestados à comunidade escolar e ao tecido económico e social do concelho de Penafiel e 
concelhos limítrofes. A sua atividade na região do Vale do Sousa no seu todo, e no concelho de 
Penafiel em particular, é desenvolvida em articulação com a comunidade em que se insere, traduzida 
no estabelecimento de parcerias com entidades reconhecidas ao nível local e regional pela 
credibilidade das suas atividades e pela referência social e económica que representam. Estas 
entidades são parceiras na divulgação dos Planos de Formação, e na sensibilização da população - alvo 
para a importância da aprendizagem ao longo da vida e da certificação escolar, assim como 
contribuem para a elaboração de estudos de diagnósticos de necessidades que permitam a constante 
atualização, adequação e valorização permanente da sua oferta formativa. 
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Tendo em conta a curto tempo de vida da escola (apenas no ano letivo 2018/2019 formámos os/as 
primeiros/as alunos/as diplomados/as de cursos profissionais) faz com que toda a estrutura considere 
que existe um longo caminho a percorrer com o objetivo de se afirmar como uma alternativa de igual 
valor às escolas públicas do concelho e dos concelhos limítrofes em consonância com o 
reconhecimento que já foi conquistando junto do tecido empresarial da região. Este trabalho hercúleo 
tem como apanágio o apoio diário e efetivo a todos/as os/as alunos/as. Sempre aberta e disponível 
para melhorar o percurso de mudança e de inovação da escola, mormente no que respeita no que 
respeita a adoção de práticas pedagógicas, a equipa educativa tem desenvolvido ferramentas no 
sentido de orientar o caminho que tem que ser percorrido, nomeadamente de forma a dar uma 
resposta efetiva aos normativos legais mais recentes (decreto-lei 54/2018 e decreto-lei 55/2018).   

 
Penafiel é sede de um município com 212,82 km² de área, subdividido em 28 freguesias. De acordo 
com a Lei nº 22/2012 de 30 de maio, algumas freguesias do concelho foram agregadas, passando de 38 
para 28. Penafiel, é o terceiro concelho mais extenso da comunidade intermunicipal. O concelho, 
incluído no distrito do Porto, acolhe a sede da comunidade intermunicipal. É limitado, a Norte, pelo 
município de Lousada, a nordeste, por Amarante, a este, por Marco de Canaveses, a sul, por Castelo de 
Paiva e, fora do Tâmega e Sousa, a sudoeste, por Gondomar e, a oeste, por Paredes. Os rios Douro e 
Sousa são recursos estruturantes da paisagem. É o concelho mais populoso da comunidade 
intermunicipal com cerca de 72 mil habitantes. A cidade de Penafiel, bem como S. Vicente, Entre-os-
Rios e Paço de Sousa são núcleos urbanos importantes. A população é maioritariamente jovem e na 
atividade económica predominam os serviços, mas há uma presença considerável da indústria, 
nomeadamente de vestuário. 
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MISSÃO, VISÃO E OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

 

MISSÃO 

O ponto de partida para a reflexão sobre a “Escola que queremos ser” foi a definição duma missão 
que seja o espelho das vontades coletivas, de forma a potenciar o crescimento e desenvolvimento 
almejado. Assim, partindo de uma reflexão conjunta tentou-se ajustar a missão da escola para o atual 
Projeto Educativo.  
 
Contribuir para a construção de projetos de vida ajustados às necessidades e expectativas de cada 
aluno/a com o objetivo de formar cidadãos/as dotados/as de ferramentas para fazer face às 
necessidades do tecido económico e social.  

 

VISÃO 

A EPT PROFENSINO constitui-se como uma Escola de referência no ensino profissional e tecnológico 
que tem como visão organizar a formação tendo como referencial os projetos mais avançados e 
mais consistentes que se desenvolvem nos países da União Europeia e da OCDE. 
 
A EPT PROFENSINO considera que o ensino profissional ocupa um papel determinante na construção 
do futuro da sociedade em geral e ambiciona responder às necessidades educativas e formativas 
dos/as jovens, e do tecido económico e social, cumprindo diretrizes emanadas pelos organismos que 
tutelam o ensino formação profissional. 

Os objetivos definidos para o processo de alinhamento, enquadram-se nos objetivos gerais definidos 
no Projeto Educativo da EPT PROFENSINO em vigor: 

A1 – Promover a formação integral dos/as alunos/as, oferecendo-lhes uma preparação profissional qualificada 
para o mundo do trabalho. 

B1 – Desenvolver as parcerias estratégicas com diferentes empresas e demais organizações, promotoras e 
facilitadoras do sucesso educativo/formativo, formação em contexto de trabalho, inovação e 
empreendedorismo. 

C1 – Assegurar e reforçar a articulação interdisciplinar e o trabalho colaborativo no desenvolvimento e 
realização das atividades. 

 

. 
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ESTRUTURA ORGÂNICA DA INSTITUIÇÃO E CARGOS ASSOCIADOS 

 

A estrutura orgânica da EPT PROFENSINO encontra-se expressa no organigrama abaixo. Esta 
organização encontra-se definida de acordo com os Estatutos da Escola. A descrição das funções 
associada a cada cargo encontra-se expressa na descrição de funções e no Regulamento Interno da 
Escola. 
 

ORGANOGRAMA 
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STAKEHOLDERS RELEVANTES PARA A GESTÃO E MELHORIA DA OFERTA DE EDUCAÇÃO E 
FORMAÇÃO PROFISSIONAL 
 
Iniciámos a identificação dos stakeholders e análise do risco associado. Por definição, um stakeholder 
é uma parte interessada, uma pessoa ou grupo de pessoas, que têm uma participação no sucesso ou 
no desempenho de uma organização.  
 
Para a implementação de um processo de melhoria contínua, fundamental à garantia da qualidade 
do ensino que ministra, a EPT PROFENSINO corrobora que o mesmo não se pode dissociar do 
envolvimento permanente dos seus stackeholders internos e externos em torno do alcance dos 
objetivos da instituição. 
 
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 corresponsável no processo educativo. Os stakeholders 
internos, ou seja, todos os recursos humanos existentes na EPT PROFENSINO, 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/as alunos/as, que devem ser 
informados/as dos objetivos e metas definidos, porque sendo eles/elas 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/as alunos/as 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, 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 EPT PROFENSINO estabelece protocolos e que assumem um papel 
importante na implementação das aprendizagens em contexto de trabalho, quer dos empregadores 
dos/as jovens técnicos/as quando estes/as ingressam no mundo do trabalho. Este feedback acerca 
das competências e desempenhos técnicos e profissionais que os/as alunos/as demonstram e que 
precisam de ser continuamente melhorados e ajustados 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 EPT PROFENSINO, 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/as os/as intervenientes.   
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Stakeholders 

 
Tipologia 

 
Nível de 
Envolvimento 

 
Responsabilidades 

 
Momento de 
envolvimento (PDCA) 

 
Evidências do 
envolvimento 

 
 

Alunos/as 

 
 

Interno 

 
 

Total 

- Adotar a filosofia do 
ensino/aprendizagem da EPTP 
 
- Obter sucesso escolar 
através da aquisição de 
competências 
pessoais e profissionais 
 
- Contactar e inserir-se no 
mercado de trabalho 
 
- Corresponsabilizar-se na 
definição de estratégias para 
ultrapassar possíveis 
constrangimentos e colmatar 
lacunas 
 
- Maior envolvimento e 
participação nos processos de 
decisão da Escola 
 
- Conclusão do 
percurso escolar 

Planeamento 

Participação ativa na 
construção dos 
documentos 
estruturantes: – guião 
do/a aluno/a e código de 
conduta 

Sugestões de atividades 

Implementação 

Envolvimento e 
participação nas 
atividades e projetos 
propostos 

Promoção de 
comportamentos de 
iniciativa, autonomia e 
responsabilidade no 
desenvolvimento das 
atividades letivas 

Cumprimento do plano de 
estudo definido 

Avaliação 

Execução das atividades 

Contributos para a 
melhoria do Processo 

Participação ativa 

Revisão 

Reflexão sobre os 
resultados alcançados 

Apresentação de 
sugestões de melhoria 

Participação do/a 
representante dos/as 
delegados/as de turma nas 
reuniões do Conselho 
Pedagógico e do Conselho 
Consultivo 

Participação em reuniões a 
realizar uma vez por período 
letivo dos/as delegados/as 
de turma com o Grupo 
Dinamizador da Qualidade e 
Diretora Pedagógica, uma 
de 
planeamento/apresentação 
de propostas e uma de 
avaliação/reflexão sobre a 
execução 

Inquérito de satisfação 
aos/às alunos/a 

Docentes  
 
(Diretores/as de 
Curso / 
Diretores/as de 
Turma) 

Interno Total - Assumir o compromisso de 
implementar e desenvolver o 
ensino/aprendizagem de 
qualidade 
 
- Assumir o compromisso de 
implementar e desenvolver o 
processo de garantia da 
qualidade alinhado com o 
quadro EQAVET 
 
- Corresponsabilizar-se na 
definição de estratégias para 
ultrapassar possíveis 
constrangimentos e colmatar 
lacunas 
 
- Capacitar os/as alunos/as 
com ferramentas que lhes 
permitam a integração no 
mercado de trabalho. 

Planeamento 

Participação ativa na 
construção dos 
documentos estruturantes 
– guião do/a aluno/a e 
código de conduta 

Desenvolvimento do Perfil 
profissional de cada curso 

Revisão do Regulamento 
Interno e do Projeto 
Educativo 

Maior envolvimento 
dos/as Coordenadores/as 
de Curso nas decisões 
estratégicas da Escola 

 

 

Questionário de 
diagnóstico de 
necessidades de formação 

Aumento do nº de reuniões 
para uma maior articulação 
entre a comunidade escolar 

Distribuição e 
responsabilização de tarefas 
por todo o corpo docente, 
favorecendo o envolvimento 
e a participação ativa em 
todo o processo 
 
Questionários de avaliação 
 
Inquérito de satisfação 
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- Formar os/as alunos/as, 
promovendo o seu 
desenvolvimento individual, 
social e profissional. 
 
- Empenho na implementação 
da mudança e melhoria 
contínuas; 

Implementação 

Operacionalização das 
aprendizagens de acordo 
com os critérios definidos 

Execução do plano de 
atividades proposto 

Participação em ações de 
formação 

Execução da descrição de 
funções 

Avaliação 

Execução das atividades 
de avaliação 

Contributos para a 
melhoria do Processo 

Participação ativa 

Revisão 

Análise dos resultados 

Apresentação de 
propostas de melhoria 

 

Pessoal não 
docente 

Interno Total - Assumir o compromisso de 
implementar e desenvolver o 
processo de garantia da 
qualidade alinhado com o 
quadro EQAVET 
 
- Corresponsabilizar-se na 
definição de estratégias para 
ultrapassar possíveis 
constrangimentos e colmatar 
lacunas 
 
- Colaborar na formação 
dos/as alunos/as, 
promovendo o seu 
desenvolvimento individual, 
social e profissional 

Planeamento 

Participação nas reuniões 
de início do ano de 
colaboradores/as 

Implementação 

Execução da descrição de 
funções 

Participação em ações de 
formação 

Avaliação 

Execução da avaliação 

Contributos para a 
melhoria do Processo 

Participação ativa 

Revisão 

Análise dos resultados 

Apresentação de 
propostas de melhoria 

Registos das diferentes 
atividades representativas 
das suas funções 

 
Questionários de avaliação 

 
Divulgação dos resultados 
da avaliação 
 
Análise e discussão dos 
resultados/Planos de 
Melhorias 
 
Inquérito de satisfação 
 

 
 
 



DB/Escola Profissional e Tecnológica PROFENSINO  
 
 

9/17 

 

 

Pais/Mães e 
encarregados/as 
de educação  

Interno Parcial   - Participar no 
desenvolvimento individual, 
social e profissional do/a 
seu/sua educando/a 
 
- Envolvimento em atividades 
e projetos do/a seu/sua 
educando/a 
 
- Participação na avaliação 
interna da escola 

 

Planeamento 

Participação nas reuniões 
de início do ano letivo 
para os/as 
encarregados/as de 
educação 

Apresentação de 
sugestões de atividades 

Divulgação do Projeto 
Educativo 

Implementação 

Participação nas 
atividades e projetos 
propostos 

Comparência nas reuniões 
convocadas pela escola e 
pelos/as diretores/as de 
turma 

 

 

 

Avaliação 

Execução das atividades 
de avaliação 

Contributos para a 
melhoria do processo 

Participação ativa 

Revisão 

Momentos de reflexão 
sobre os resultados 
alcançados e 
apresentação de 
sugestões de melhoria 

Divulgação dos resultados 

 

Participação do/a 
representante de pais/mães 
e encarregados/as de 
educação no Conselho 
Consultivo 

 

Reforço da participação 
dos/as encarregados/as de 
educação em reuniões e 
atividades escolares 
orientadas para este grupo 
de stakeholders – visitas à 
escola, exposições de 
trabalhos, palestras e 
workshops 

Inquérito de satisfação 
aos/às encarregados/as de 
educação 

Parceiros 
Nacionais 
(Ministério da 
Educação/ 
ANQEP/POCH) 
 
 
 
Parceiros 
Sociais/outras 
escolas  
Município de 
Penafiel / 
ANESPO/ Centro 
de Emprego 

Externo  
 

Parcial  
 

 
 
- Políticas de implementação 
e reforço de EFP 
 
- Orientações técnicas claras e 
objetivas 
 
- Financiamento para o 
desenvolvimento 
da atividade da escola 
 
- Envolvimento em atividades 
da escola 
 
- Participação na avaliação 
interna da escola 
 

Planeamento 
Enquadramento legal 
Orientações técnicas 
Financiamento 
 
Análise e aprovação 
candidaturas financeiras 
e pedagógicas 
 
Envolvimento nas opções 
tomadas para a definição 
do guião do/a aluno/a e 
código de conduta 
 
Articulação da oferta 
formativa e diagnóstico 
das necessidades de 
formação em concertação 

Protocolos de colaboração 
 
 
 
Participação no Conselho 
Municipal de Educação 
 
 
 
 
Participação nas reuniões 
da Anespo 
 
Atas Conselho Consultivo  
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anual 
 
 
Participação do Município 
no Conselho Consultivo 

Implementação 

Condições de 
financiamento que 
permitam uma execução 
continuada e com 
critérios 
equitativos de 
financiamento entre 
entidades que 
desenvolvem as mesmas 
atividades 
 
Monitorização da 
atividade desenvolvida 
 
Organização de ações de 
formação para 
implementação de 
alterações legislativas 
definidas 
 
 
 
Divulgação da oferta 
formativa e da EPTP no 
âmbito de mostras e 
outras iniciativas 
 
Avaliação 
Definição de orientações 
e critérios claros 
Participação em grupos 
de trabalho que 
contribuam para a 
melhoria da educação e 
formação profissional 

PAA (plano anual de 
atividades) 
 
 
 
Pareceres técnicos 
recorrentes de contactos 
com ANQEP, ME, POCH e 
outros organismos para 
esclarecimento de 
dúvidas/pedidos de 
orientações 

Parceiros 
institucionais: 
Internacionais 

Externo Parcial - Proporcionar intercâmbios 
de experiências  
- Promover fontes de 
conhecimento / saber, bem 
como, de FCT 
- Alargar as competências 
linguísticas e comunicacionais 
dos/as alunos/as 
- Permitir a troca de saberes 
com jovens de outras 
nacionalidades;  
- Contactar com realidades 
culturais, sociais e laborais 
distintas daquelas em que 
estão inseridos/as 
 
 
 
 
 
 

Planeamento 
Enquadramento legal 
Orientações técnicas 
Financiamento 
 

Implementação 

Monitorização da 
atividade desenvolvida 
 
Avaliação 
Definição de orientações 
e critérios claros 

Candidaturas 
 
PAA (plano anual de 
atividades) 
 
Protocolos de colaboração 
 
Certificados de Participação 
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Empresas e 
Organizações 

Externo Parcial - Participar no 
desenvolvimento individual, 
escolar, social e profissional 
do/a aluno/a, proporcionando 
planos de formação 
adequados 
 
- Proporcionar o 
desenvolvimento de 
atividades conducentes ao 
crescimento pessoal, social e 
profissional do/a aluno/a 
 
- Proporcionar aos/às 
alunos/as a colocação em FCT 
e inserção no mercado de 
trabalho 
 
- Divulgar oportunidades de 
emprego junto da 
comunidade educativa 
 
- Avaliar o desempenho 
dos/as alunos/as em FCT e/ou 
empregados/as 
 
-  Identificar áreas de 
formação prioritárias 

Planeamento 

Envolvimento nas opções 
tomadas para a definição 
do guião do/a aluno/a e 
código de conduta e 
respetiva validação 

Planeamento e definição 
dos locais e momentos da 
FCT e PAP 

Divulgação do projeto 
educativo 

Execução 

Envolvimento e 
participação nas 
atividades e projetos de 
aproximação ao mercado 
de trabalho 

Participação na semana da 
Empregabilidade 

Acolhimento dos/as 
alunos/as em FCT 

Avaliação 

Execução das atividades 
de avaliação 

Contributos para a 
melhoria do processo 

Participação ativa 

Participação nos júris de 
PAP 

Revisão 

Reuniões de reflexão 
sobre os resultados 
alcançados e 
apresentação de 
sugestões de melhoria 

Divulgação dos resultados 
no site da escola 

 

Envolvimento das Empresas 
nas atividades da escola – 
participação e colaboração 
em workshops, exposições, 
palestras e ações de 
promoção da 
empregabilidade 
 

Participação do/a 
representante do tecido 
empresarial no Conselho 
Consultivo; 

 
 
Divulgação de ofertas de 
emprego 
 
Taxas de empregabilidade 
 
Questionário de avaliação 
da satisfação das entidades 
acolhedoras de FCT 
 
Questionário de avaliação 
da satisfação dos 
empregadores 
 
 
Inquérito de necessidades 
de contratação 
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IDENTIFICAÇÃO DA OFERTA FORMATIVA 

FORMAÇÃO INICIAL 

CURSOS DE EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO DE JOVENS – NÍVEL BÁSICO 

 T2 Cuidador/a de crianças 

 T2 Operador/a de logística 

 T2 Eletricista de instalações 

 T2 Instalador/a e reparador/a de computadores 

 T3 Operador/a de eletrónica/computadores 

 T2 Operador/a de eletrónica/domótica 

CURSOS PROFISSIONAIS – NÍVEL SECUNDÁRIO 

 Técnico/a de Eletrónica, automação e computadores 

 Técnico/a de instalações elétricas 

 Técnico/a de vendas 

 Técnico/a de Mecatrónica automóvel 

 Técnico/a de Reparação e pintura de carroçarias 

 Técnico/a de Comunicação e serviço digital 

 Técnico/a em Animação de turismo 

 Técnico/a de Massagem de estética e bem-estar 

 

 
 
 
FORMAÇÃO CONTÍNUA 

 Centro Qualifica 

 Cursos de Educação e Formação de Adultos/as 

 Formações Modulares Certificadas
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A SITUAÇÃO DA EPT PROFENSINO FACE AOS RESULTADOS DOS INDICADORES DE REFERÊNCIA  

E OPÇÕES TOMADAS EM CONFORMIDADE COM O QUADRO EQAVET   
  

No que concerne ao referencial de alinhamento com o Quadro EQAVET, a EPT PROFENSINO alinhou a sua 

política da qualidade com o quadro EQAVET, medindo, em cada momento, a sua situação face aos 

descritores EQAVET/práticas de gestão EFP aí definidos. 

Dos quatro indicadores selecionados pela ANQEP, a EPT PROFENSINO, no seu processo de avaliação 

interna anual, já avalia o indicador nº4, e o indicador nº5, uma vez que são exigidos pelos normativos 

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

cursos/turmas. No que respeita ao indicador nº 6 a), apenas se realizou uma recolha sistematizada dos 

dados referentes à percentagem de alunos/as que concluíram o curso profissional e se encontram a 

trabalhar na sua área de formação, ou fora dela, assim como os/as que prosseguiram estudos, através 

da realização de auscultação aos/às ex alunos/as da EPT PROFENSINO, sem que essa informação fosse 

utilizada para a definição de metas e/ou estratégias. Quanto ao indicador nº6 b) não se realizou junto 

dos empregadores a recolha sistematizada de todos os parâmetros, mas anualmente são efetuados 

questionários de satisfação aos/às empresários/as que têm protocolos com a EPT PROFENSINO e que 

recebem alunos/as em Formação em Contexto de Trabalho, bem como através da avaliação dos Planos 

de Formação dos/as alunos/as estagiários/as realizada pelos/as empresários/as, existindo por isso 

algum feedback relativamente ao desempenho dos/as alunos/as. Em relação à recolha de dados por 

ciclo formativo e implementação de melhorias, importa referir que a escola só teve o primeiro ciclo de 

formação concluído no ano letivo 2018/2019, pelo que ainda não poderá submeter essa informação na 

plataforma da ANQEP. 

A EPT PROFENSINO abraçou o desafio de implementar o sistema de qualidade alinhado com o Quadro 

EQAVET com o intuito de obter o selo de certificação da qualidade do seu ensino profissional. Desta 

feita, procedeu à candidatura a fundos do Programa Operacional Capital Humano, tendo sido a mesma 

aprovada e dado por iniciado de imediato os trabalhos. 

Para a prossecução dos objetivos da presente candidatura, foi designado um grupo dinamizador da 

qualidade para implementação do sistema da qualidade alinhado com o Quadro EQAVET. 

Procedeu-se de imediato à elaboração e apresentação de uma proposta de revisão dos documentos 

estruturantes, para aprovação em Conselho Pedagógico, sendo as alterações introduzidas nos tópicos 

seguintes: 

 No Projeto Educativo – missão, visão, objetivos estratégicos; 

 No Regulamento Interno – foi incluído o Grupo Dinamizador da Qualidade. 

A par destes documentos, foi ajustado também o Plano de Formação às novas necessidades, assim 

como, o Plano Anual de Atividades. 
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Face ao exposto e considerando os objetivos estratégicos do Projeto Educativo, a EPT PROFENSINO 

pretende: 

 Aumentar o sucesso escolar, baseado no rigor e eficácia do processo de 
ensino/aprendizagem, promovendo oportunidades e metodologias diferenciadas para cada 
aluno/a.  

 Reforçar os protocolos com as entidades locais, regionais e nacionais a fim de se obter uma 
participação interativa, visando a preparação cabal dos futuros técnicos/as, de acordo com as 
necessidades do tecido empresarial.  

 Promover a participação dos/as alunos/as nas atividades da escola e estimular a cooperação 
entre si e com os restantes elementos da comunidade educativa. 

 Reduzir o abandono escolar pela promoção de metodologias e estratégias de intervenção 
concertadas e cooperantes entre todos os agentes. 

 Aumentar a mobilidade no espaço europeu, proporcionando a alunos/as, professores/as e 
colaboradores/as mobilidades, estágios, intercâmbios, para o aumento de competências, 
práticas e vivências em diferentes contextos. 

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

 Atualizar constantemente os conhecimentos técnicos ministrados e desenvolver nos/as 
alunos/as as competências pessoais e sociais apreciadas/exigidas pelo mercado de trabalho. 

 Estimular o nível de envolvimento e participação dos/as encarregados/as de educação nas 
atividades da escola. 

 Assegurar que todas as atividades se desenvolvam, respeitando os processos e 
procedimentos de implementação do Quadro Referência Europeu de Garantia de Qualidade 
para o Ensino e Formação profissionais EQAVET. 

 Aumentar o nível de envolvimento dos/as colaboradores/as na articulação interdisciplinar e 
no trabalho colaborativo. 
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IDENTIFICAÇÃO DOS DESCRITORES E DOS INDICADORES 

Os DESCRITORES a usar são os que constam do anexo I da Recomendação do Parlamento Europeu e do 

Conselho, de 18 de junho de 2009, sobre a criação de um 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: 

PLANEAMENTO IMPLEMENTAÇÃO AVALIAÇÃO REVISÃO 

A Escola pretende a 
implementação de um sistema 
de garantia da qualidade 
explícito e transparente. 

Os planos de ação, concebidos 
com os stakeholders, decorrem 
das metas/objetivos a atingir e 
são apoiados por parcerias 
diversas. 

A avaliação e a revisão abrangem 
os processos e os resultados do 
ensino, incluindo a avaliação da 
satisfação do/a aluno/a, assim 
como o desempenho e 
satisfação do pessoal.  

São recolhidas impressões dos 
alunos/as sobre as suas 
experiências individuais de 
aprendizagem e o ambiente de 
aprendizagem e ensino. 

As metas/objetivos políticos 
europeus, nacionais e regionais 
são refletidos nos objetivos da 
Escola e o seu cumprimento é 
supervisionado. 

Os recursos são adequadamente 
calculados/ atribuídos a nível 
interno tendo em vista alcançar 
os objetivos traçados nos planos 
de aplicação. 

A avaliação e a revisão incluem 
mecanismos adequados e 
eficazes para envolver as partes 
interessadas a nível interno e 
externo. 

As representações dos/as 
alunos/as são utilizadas 
conjuntamente com as 
impressões dos/as 
professores/as, para inspirar 
novas ações. 

É organizada uma consulta 
permanente aos stakeholders, a 
fim de assegurar a sua 
participação no processo de 
análise e identificação das 
necessidades locais/individuais 
específicas.  

São apoiadas de modo explícito 
parcerias pertinentes e 
abrangentes para levar a cabo as 
ações previstas.  

São implementados sistemas de 
alerta rápido.  

É dado amplo conhecimento 
público da informação sobre os 
resultados da revisão. 

As responsabilidades em matéria 
de gestão e de desenvolvimento da 
qualidade estão explicitamente 
atribuídas. 

O plano estratégico para 
desenvolvimento das 
competências do pessoal indica 
a necessidade de formação para 
professores/as e formadores/as.  

 Os procedimentos de recolha de 
feedback e de revisão fazem parte 
de um processo estratégico de 
aprendizagem da organização. 

O pessoal docente e não docente 
participa desde o início do 
processo no planeamento, 
nomeadamente no que se refere 
ao desenvolvimento da qualidade.  

Os/As colaboradores/as 
frequentam regularmente 
formação e desenvolvem 
cooperação com as partes 
interessadas externas com vista a 
apoiar o desenvolvimento de 
capacidades e a melhoria da 
qualidade e a reforçar o 
desempenho.  

 Os resultados do processo de 
avaliação são discutidos com as 
partes interessadas, sendo 
comunicado aos próprios  

A Escola planeia iniciativas de 
cooperação com outros 
prestadores de EFP. 
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Os indicadores EQAVET incorporados nos objetivos da qualidade, a metodologia de recolha dos dados e 

a periodicidade e forma de divulgação dos resultados encontram-se espelhadas na tabela seguinte, que 

define a metodologia de recolha dos indicadores, de modo a ser incorporada no sistema de Gestão da 

Qualidade. 

Indicador 
EQAVET 

Objetivos 
estratégicos 

Metas a atingir Fonte de 
informação  

Momento 
de recolha  

Metodologia 
de análise 

Responsável Divulgação 

Indicador nº 4 

 

Taxa de 

conclusão 

em cursos 

de Ensino e 

Formação 

Profissional  

 

(% de alunos/as 
que completam 
cursos de EFP 
em relação ao 
total de 
alunos/as que 
ingressam 
nesse curso) 

Aumentar o sucesso 
escolar, baseado no 
rigor e eficácia do 
processo de 
ensino/aprendizagem, 
promovendo 
oportunidades e 
metodologias 
diferenciadas para 
cada aluno/a. 
 
Reduzir o abandono 
escolar pela promoção 
de metodologias e 
estratégias de 
intervenção 
concertadas e 
cooperantes entre 
todos os agentes. 
 
 
 

Aumentar a taxa de 
conclusão das  
Disciplinas/módulo
s/UFCD/UC 
 
 
 

Registos no 
eSchooling;  
 
Formulários em 
formato digital 
com o controlo de 
módulos em atraso 
dos alunos;  
 
Atas dos Conselhos 
de Turma; 
Dados estatísticos 
mensais;  
 
Registo de 
contactos com o/a 
Encarregado/a de 
Educação;  
 
Quadro de Mérito 
 
Relatórios das 
atividades no 
âmbito de projetos 
locais, nacionais e 
transnacionais. 
 

Conclusão 
no tempo 
previsto 
(Até 31 de 
dezembro 
do último 
ano do ciclo 
de 
formação) 
 
 
Conclusão 
após o 
tempo 
previsto 
(Até 31 de 
dezembro 
do ano 
seguinte ao 
último ano 
do ciclo de 
formação) 
 

Quantitativo 
Cálculo do 
indicador 
 

 

 

Cumprimento 

de metas 

comprometid

as em 

candidatura 

 

 

 

 

Qualitativo 
 

Reflexão 

sobre os 

resultados  

 

 

Grupo dinamizador 
da qualidade 
 

Direção Pedagógica 

 
Direção Executiva 

Conselho 
Pedagógico: 
Coordenadores/as 
de Curso 
Docentes 
 
Conselho Consultivo 
 
Revisão do Sistema 
– Direção/Grupo 
dinamizador da 
qualidade 
 
Reunião geral de 
colaboradores/as 
 
Divulgação no 
website – separador 
EQAVET  
Stakeholders  
 
 
Introdução de ações 
de melhoria – Plano 
de ação 
 
Relatório de 
avaliação intercalar 

Indicador nº 5 

 

Taxa de 

colocação após 

conclusão dos 

cursos de EFP 

 

 

(Proporção de 

alunos/as 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) 

Reforçar os 

protocolos com as 

entidades locais, 

regionais e 

nacionais a fim de 

se obter uma 

participação 

interativa, visando a 

preparação cabal 

dos/as futuros/as 

técnicos/as, de 

acordo com as 

necessidades do 

tecido empresarial. 

Aumentar os/as 
diplomados/as de 
EFP no mercado de 
trabalho   
 
 
Aumentar os/as 
diplomados/as de 
EFP em 
prosseguimento de 
estudos  
 
 

Relatório das 

visitas de estudo 

realizadas por 

período;  

 

Relatórios das 

atividades 

 

Registos de 

aulas nas 

empresas 

realizadas por 

ano letivo;  

 

Listagem dos 

novos acordos 

de parceria 

assinado com as 

empresas;  

 

Listagem 

atualizada sobre 

oferta de cursos 

superiores; 

 

Plano anual de 

atividades; 

 

Informações 

atualizada no 

Website da 

escola; 

 

Registo de 

contactos 

regulares com 

4 semanas 
após a 
conclusão 
do curso 
(informação  
para POCH) 
 
 
12 meses 
após a 
conclusão 
do curso  
 
24 meses 
após a 
conclusão 
do curso  
 
36 meses 
após a 
conclusão 
do curso 
(atualização 
de dados) 

Quantitativo: 

 

- Cálculo do 

indicador 

 

Cumprimento 

de metas 

comprometid

as em 

candidatura 

 
Qualitativo: 

 
Reflexão 

sobre os 

resultados  

 

 
 

Grupo dinamizador 
da qualidade 
 

Direção Pedagógica 

 
Direção Executiva 

Conselho 
Pedagógico: 
Coordenadores de 
Curso 
Docentes 
 
Conselho Consultivo 
 
Revisão do Sistema 
– Direção/Grupo 
dinamizador da 
qualidade 
 
Reunião geral de 
colaboradores/as 
 
Divulgação no 
website – separador 
EQAVET  
Stakeholders  
 
Introdução de ações 
de melhoria – Plano 
de ação 
 
Relatório de 
avaliação intercalar 
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Em síntese: 
 

Face ao exposto, o presente documento pretende reforçar a assunção do compromisso com os 

critérios de qualidade explanados nos documentos estruturantes do sistema de gestão. 
 

Com a elaboração do documento base, o Grupo Dinamizador da Qualidade pretendeu estabelecer 

um quadro de referência para o processo de alinhamento da formação desenvolvida, em 

consonância com o Quadro Europeu de referência para o ensino e formação profissional. Os 

objetivos do alinhamento, bem como o plano de ação foram definidos em função do diagnóstico aqui 

exposto, de modo a facilitar a implementação do processo e a constituir-se como um roteiro de 

avaliação e reflexão do mesmo. 

os/as alunos/as.  

Indicador nº 6 
a) 

 

Utilização das 

competências 

adquiridas no 

local de 

trabalho  

 

 
% de alunos/as 
que completam 
um curso de 
EFP e que 
trabalham em 
profissões 
diretamente 
relacionadas 
com o 
curso/área de 
formação que 
concluíram 
 
 
 
 
 
 
 
 

Adequar o perfil do 

aluno ao perfil do 

local de estágio, 

tentando potenciar 

ao máximo a sua 

empregabilidade. 

Aumentar 

Colocação 

dos/as 

diplomados/as 

de EFP em 

profissões 

diretamente 

relacionadas 

com o 

curso/área de 

formação que 

concluíram 

  

Relatório de 

sessão de 

técnicas de 

procura de 

emprego; 

 

Arquivo Digital 

dos CVs dos/as 

alunos/as; 

 

Atas de 

Reuniões com 

empresários 

Relatórios de 

projetos 

Erasmus+; 

 

Registo de 
contactos. 
 

12 meses 
após a 
conclusão 
do curso  
 
24 meses 
após a 
conclusão 
do curso  
 
36 meses 
após a 
conclusão 
do curso 
(atualização 
de dados) 

Quantitativo: 

 

- Cálculo do 

indicador 

 

Qualitativo: 

 

Reflexão sobre 

os resultados 

obtidos 

Grupo dinamizador 
da qualidade 
 

Direção Pedagógica 

 
Direção Executiva 

Conselho 
Pedagógico: 
Coordenadores/as 
de Curso 
Docentes 
 
Conselho Consultivo 
 
Revisão do Sistema 
– Direção/Grupo 
dinamizador da 
qualidade 
 
Reunião geral de 
colaboradores/as 
 
Divulgação no 
website – separador 
EQAVET  
Stakeholders  
 
Introdução de ações 
de melhoria – Plano 
de Ação 
 
Relatório de 
avaliação intercalar 

Indicador nº 6 

b) 

Utilização das 

competências 

adquiridas no 

local de 

trabalho  

 

 

% de 

empregadores 

que estão 

satisfeitos com 

os/as 

formandos/as 

que 

completaram 

um curso de 

EFP 

Atualizar 

constantemente os 

conhecimentos 

técnicos 

ministrados e 

desenvolver nos/as 

alunos/as as 

competências 

pessoais e sociais 

apreciadas/exigidas 

pelo mercado de 

trabalho. 

Aumentar 

satisfação dos/as 

empregadores/a

s com as 

competências 

dos/as 

diplomados/as 

de EFP que 

empregam. 

Inquéritos 

realizados às 

entidades 

empregadoras; 

 

Plano Anual de 
atividades. 
 

 

 
12 meses 
após a 
conclusão 
do curso  
 
24 meses 
após a 
conclusão 
do curso  
 
36 meses 
após a 
conclusão 
do curso 
(atualização 
de dados) 
 
 

Quantitativo: 

 

- Cálculo do 

indicador 

 

Cumprimento 

de metas 

estabelecidas 

 

Qualitativo: 

Reflexão sobre 

os fatores que 

condicionaram 

/favoreceram o 

resultado 

Grupo dinamizador 
da qualidade 
 

Direção Pedagógica 

 
Direção Executiva 

Conselho 
Pedagógico: 
Coordenadores/as 
de Curso 
Docentes 
 
Conselho Consultivo 
 
Revisão do Sistema 
– Direção/Grupo 
dinamizador da 
qualidade 
 
Reunião geral de 
colaboradores/as 
 
Divulgação no 
website – separador 
EQAVET  
Stakeholders  
 
Introdução de ações 
de melhoria – Plano 
de ação 
 
Relatório de 
avaliação intercalar 
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