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PLANO DE AÇÃO 

 
 

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

Escola Profissional de Comunicação e Imagem 

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 de São Sebastião da Pedreira, nº 37 
1050-206Lisboa 
Contacto telefónico – 213515770 
Email: direccao.pedagogica@epci.online.pt 

Nome, cargo e contactos do responsável da entidade formadora 

 Maria de Fátima Calado Rodrigues – Diretora Pedagógica 
direccao.pedagogica@epci.online.pt 

Contacto : 213515770 
(Inserir, a partir da página seguinte, o Plano de Ação 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) 
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Objetivo Estratégico nº 1 

 
Melhorar a Taxa de Conclusão dos cursos, diminuindo o absentismo, a taxa 

de módulos /UFCD por recuperar e a taxa de desistência 

Situação Atual – 2019/2020 – 48,4 % 
 

Metas a tingir – 2020/2021 – 51% | 2021/2022 –  52% | 2022/2023 –  53% 

Ação a desenvolver Ferramentas de controlo Envolvidos 
Monitorização Prazo de 

Implementação Momento Responsável 

-Monitorizar trimestralmente os módulos em 
atraso e a sua recuperação 
- Identificar e registar elementos de risco 
(módulos em atraso, falta de assiduidade, registo 
de ocorrências disciplinares, situação 
socioeconómica) 
-Monitorizar trimestralmente os módulos em 
atraso e a sua recuperação 
- Monitorização trimestral dos resultados dos 
apoios a alunos (com e sem RTP) 
-Identificação atempada do perfil de risco de 
alunos 
- Encaminhamento para gabinete psicologia;  
- Promover reuniões com os Encarregados de 
Educação 
-Monitorização da assiduidade dos alunos e da 
recuperação modular 

-Programa das faltas 
-Atas de conselho de turma; 
-Atas de conselho Pedagógico; 
-Pautas modulares; 
-Pautas gerais/ trimestrais; 
-Taxas de recuperação 
modular; 
-Relatórios trimestrais dos 
diretores de turma: 
-Número de módulos em 
atraso por aluno, por -turma e 
por disciplina 
-Inquéritos  

 
 Diretores de turma/ 
Professores/Formadores 
Alunos 
Pais/Encarregados de 
Educação 
Equipa EMAEI 
Conselho Pedagógico 
 

Ao longo do 
ano letivoe 
final de cada 
trimestre 

Direção 
Pedagógica/ 
Diretor de 
Turma 
Equipa EMAEI 

Durante o ano 
letivo e final de 
cada trimestre 
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Objetivo Estratégico nº 2 
Prosseguir com boas taxas de empregabilidade 

 

Situação Atual – 2019/2020 – 38 % (ciclo 2015-2018) 
 

Metas a tingir – 2020/2021 –39% | 2021/2022 –  42% | 2022/2023 – 45 % 

Ação a desenvolver Ferramentas de controlo Envolvidos 
Monitorização Prazo de 

Implementação Momento Responsável 

- Intensificar as aulas da área técnica , trazendo  
empresários às aulas 
- Promover visitas de estudo às empresas 
parceiras de FCT, estabelecendo assim uma 
maior relação entre teoria e prática 
- Recolher e analisar as sugestões feitas pelas 
entidades parceiras que recebem os alunos em 
FCT 
 
 

Guiões de visita de estudo 
Relatórios de visitas de estudo 
Docentes 
Alunos 
Orientadores de estágio 
GESP 
 
Questionários de satisfação às 
entidades de acolhimento de 
FCT 
Relatórios de Avaliação de 
Estágio  

Docentes, 
Alunos 
Orientadores de estágio 
GESP 

Durante o 
ano letivo 
Durante a 
após a FCT 

GESP Durante o ano letivo 
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Objetivo Estratégico nº 3 
Melhorar a Taxa de Empregabilidade na área de formação 

 

Situação Atual – 2019/2020 – 56% (ciclo 2015-2018) 
 

Metas a tingir – 2020/2021 – 56% | 2021/2022 –  56% | 2022/2023 –  58% 

Ação a desenvolver Ferramentas de controlo Envolvidos 
Monitorização Prazo de 

Implementação Momento Responsável 

-Adequar/aproximar o perfil de competências 
dos alunos às características das entidades de 
FCT 
 
- Recolher sugestões/recomendações de 
melhoria na área da formação 

-Lista de empresas de 
acolhimento 
 
-Questionário às entidades de 
acolhimento 
-Questionário de satisfação 
aos empregadores de ex alunos 

-Professores/Formadores 
-Orientadores de FCT 
-Diretores de turma 
-Tutores das empresas 
-Empregadores 

Antes do 
inicio dos 
estágios após 
as primeiras 
reuniões com 
as empresas, 
no fim dos 
estágios e 
12 a 18 meses 
depois da 
formação 

GESP 
Direção 
Pedagógica 

Final do ano letivo e 
de acordo com 
cronograma de 
aplicação de 
questionários 
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Objetivo Estratégico nº 4 
Estimular nos alunos o prosseguimento de estudos 

 

Situação Atual – 2019/2020 – 15% (ciclo 2015-2018) 
 

Metas a tingir – 2020/2021 – 20% | 2021/2022 –  22% | 2022/2023 –  23% 

Ação a desenvolver Ferramentas de controlo Envolvidos 
Monitorização Prazo de 

Implementação Momento Responsável 

 
- Promover na EPCI ações de divulgação das 
Entidades de Ensino Superior 
- Realizar visitas de estudo com os alunos de 3º 
ano aos Estabelecimentos de ensino superior 
quando somos convidados para “dia aberto” 
- Fazer visita com os alunos de 3 ano à Futurália 
- Trazer à escola e convidar para as Jornadas de 
Comunicação ex alunos que tenham prosseguido 
estudos, para partilharem as suas experiências. 

 
-Relatórios de atividade 
-Informação do GESP das 
reuniões com os candidatos a 
FCT 
-Relatórios dos diretores de 
turma 

-Direção Pedagógica 
- Diretores de turma 
-Gabinete de Apoio ao Aluno 
(GAA) 
-Orientadora escolar 
 

Inicio do 2º 
período do 
3º ano 
 

GESP 
GAA 
Diretores de 
turma 
Gabinete de 
Apoio e 
Orientação 
Escolar 

-Inicio do 2º período 
do 3º ano 
-Antes das 
candidaturas ao 
ensino superior 
-Jornadas da 
Comunicação 
Fevereiro) 
-Futurália(Março) 
-3º período, fim do 
estágio  
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Objetivo Estratégico nº 5 
Melhorar a Média de avaliação Final das PAP 

 

Situação Atual – 2019/2020 – 15 valores 
 

Metas a tingir – 2020/2021 – 16 valores| 2021/2022 –  17 valores | 2022/2023 
–18 valores 

Ação a desenvolver Ferramentas de controlo Envolvidos 
Monitorização Prazo de 

Implementação Momento Responsável 

 
-Fomentar o espírito empreendedor dos alunos 
na escolha dos temas das PAP 
-Incentivar os alunos a desenvolverem projetos 
de PAP adaptados às realidade económicas da 
região e aos novos padrões de desenvolvimento 

 
 
Listagens dos temas de PAP 
Relatórios de Direção de 
Curso 
Pautas Finais 

Diretores de turma 
Coordenadores de PAP 
Professores da área técnica 
Pautas finais 
 

Ao longo do 
ano letivo e 
final de cada 
período de 
aulas 

Diretores de 
turma 
Coordenado
res de PAP 
 

Final do 2º ano 
Inicio do 3º ano 
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Objetivo Estratégico nº 6 
Intensificar a Formação do Pessoal Docente e não Docente 

 

Situação Atual – 2019/2020 – 3 ações 
 

Metas a tingir – 2020/2021 – 4 ações | 2021/2022 –  4 ações| 2022/2023 –   4 
ações 

Ação a desenvolver Ferramentas de controlo Envolvidos 
Monitorização Prazo de 

Implementação Momento Responsável 

- Proporcionar ações de formação para o 
pessoal docente e não docente de acordo com 
as opções estratégicas da EPCI 

Ações frequentadas 
Relatório anual de formação 

Professores 
Pessoal não docente 
 

Durante o ano 
letivo 

-Direção 
-Professores 
-Pessoal não 
docente 
-Empresa de 
formação/forma
dor 

Durante o ano letivo 
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Objetivo Estratégico nº 7 
Manter um relacionamento próximo com pais/EE ao longo do ciclo 

formativo 
 

Situação Atual – 2019/2020 – 85 % 
 

Metas a tingir – 2020/2021 – 90% | 2021/2022 –  95% | 2022/2023 –  95% 

Ação a desenvolver 
Ferramentas de 

controlo 
Envolvidos 

Monitorização Prazo de 
Implementação Momento Responsável 

 
- Manter ou agendar contactos frequentes com 
os Pais/ EE 
- Agendar reuniões trimestrais de entrega de 
avaliações como momento privilegiado de 
relacionamento com os Pais/EE 
-Manter o horário de atendimento flexível 
- Promover eventos de carácter formativo ou 
lúdico envolvendo os Pais/EE 

Registos de contactos 
individuais com os 
Pais/EE- Atas das reuniões 
com EE- Dossier de DT- 
Atas dos conselhos de 
turma 

Direção Pedagógica 
 
Diretores de turma 
 

Durante o 
ano letivo 

Diretor de 
turma 

Durante o ano letivo 
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Objetivo Estratégico nº 8 
Reforçar os estabelecimento de novas parcerias/protocolos com 

entidades externas 
 

Situação Atual – 2019/2020 -70 Parcerias 
 

Metas a tingir – 2020/2021 – 74 | 2021/2022 – 77 | 2022/2023 –  80 

Ação a desenvolver 
Ferramentas de 

controlo 
Envolvidos 

Monitorização Prazo de 
Implementação Momento Responsável 

- Estabelecer novas parcerias 
Relatório do GESP 
Protocolos e Parcerias 

Direção Pedagógica 
GESP 
Orientadores de FCT 
 
 

Ao longo 
do Ano 
letivo 

Direção 
Pedagógica 
GESP 

Ao longo do ano 
letivo 
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Objetivo Estratégico nº 9 
Melhorar o grau de satisfação dos empregadores 

 

Situação Atual – 2019/2020 – 100% (ciclo 2015-2018) 
 

Metas a tingir – 2020/2021 – 100% | 2021/2022 –100% | 2022/2023 –  100% 

Ação a desenvolver Ferramentas de controlo Envolvidos 
Monitorização Prazo de 

Implementação Momento Responsável 

- Recolher informação sobre o grau de satisfação 
dos empregadores dos ex alunos 

Resultados dos questionários 
de satisfação aos ex alunos 

Equipa EQAVET 
GESP 

Todos os 
anos 

GESP 
Equipa 
EQAVET 

Entre 12 a 16 meses 
depois do término do 
curso 
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Objetivo Estratégico nº 10 
Grau de satisfação de dos Stakeholders internos: professores 

 

Situação Atual – 2019/2020 – 85 % 
 

Metas a tingir – 2020/2021≥ 87% | 2021/2022  ≥ 90%  | 2022/2023 ≥ 95% 

Ação a desenvolver Ferramentas de controlo Envolvidos 
Monitorização Prazo de 

Implementação Momento Responsável 

 
- Recolher informação sobre o grau de satisfação 
dos professores/formadores 
 

 
Resultado do questionário de 
satisfação dos professores 

- Professores/formadores 
-Equipa EQAVET 
 

Final do ano 
letivo 

Equipa 
EQAVET 

Todos os anos letivos 
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Objetivo Estratégico nº 11 
Grau de satisfação de dos Stakeholders internos: alunos  

Situação Atual – 2019/2020 – 90 % 
 

Metas a tingir – 2020/2021 – ≥ 95% % | 2021/2022 –  ≥ 98% % | 2022/2023  
-≥ 98% % 

Ação a desenvolver Ferramentas de controlo Envolvidos 
Monitorização Prazo de 

Implementação Momento Responsável 

 
 
 
 
- Recolher informação sobre o grau de satisfação 
dos alunos 
- Recolher dos alunos sugestões de melhoria na 
área de formação 

 
 
 
 
Resultado dos questionários 
de satisfação dos alunos 

-Alunos 
-Equipa EQAVET 
-Diretores de turma 
- Direção Pedagógica 
 

Final do 
ano letivo 

Equipa 
EQAVET 

Todos os anos letivos 
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Objetivo Estratégico nº 12 
Grau de satisfação de dos Stakeholders internos: alunos Estagiários de 

FCT 
 

Situação Atual – 2019/2020 – 98 % 
 

Metas a tingir – 2020/2021 – 99% | 2021/2022 –  100% | 2022/2023 –  100% 

Ação a desenvolver Ferramentas de controlo Envolvidos 
Monitorização Prazo de 

Implementação Momento Responsável 

 
 
 
- Recolher informação sobre o grau de satisfação 
dos alunos em FCT 
- Recolher dos alunos sugestões de melhoria na 
área de formação 

 
 
 
Resultado dos questionários 
de satisfação dos alunos 
estagiários em FCT 

Alunos estagiários de FCT 
Equipa EQAVET 
 

Final do 
estágio/FCT 

GESP 
Equipa 
EQAVET 
Orientadores 
de Estágio 

Todos os anos letivos 


