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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 Predreira, 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 
Cotacto telefónico. 213515770 
Email: direccao.pedagogica@epci.online.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) 
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INTRODUÇÃO 

O Projeto Educativo /Documento Base, da EPCI, é um instrumento de planeamento de ação 
educativa e tem como objetivos principais a aplicação das linhas fundamentais e orientação 
pedagógicas, a promoção de um espaço de reflexão e participação de todos os intervenientes 
no processo educativo, a adequação das características disponíveis, constituindo-se como uma 
referência para a criação dos vários documentos de gestão pedagógica, que demarcam toda a 
atividade educativa, evidenciando o compromisso com o Sistema de Garantia da Qualidade 
EQAVET. 

Foi elaborado com base na legislação em vigor, com especial destaque para o Decreto-Lei 
nº92/2014 de 20 de Junho que estabelece o regime jurídico das escolas profissionais privadas 
e públicas, no âmbito do ensino não superior, regulando a sua criação, organização e 
funcionamento, bem como a tutela e fiscalização do Estado sobre as mesmas; Despacho nº 
6478/2017, de 26 de Julho – Perfil do Aluno à saída da Escolaridade obrigatória; o Decreto –
Lei nº54/2018 de 6 de Julho, que estabelece c as condições para as escolas serem espaços de 
inclusão capazes de reconhecer a diversidade de todas/os as/os alunas/os e de dar resposta 
ao seu potencial e às suas necessidades individuais; o Decreto-Lei 55/2018, de 6 de Julho, que 
 define um novo currículo para o ensino básico e secundário e estabelece regras que dão mais 
autonomia às escolas para tomarem decisões que ajudem os alunos a alcançar as 

competências previstas no Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória e a 
Portaria nº 235 A/2018 de 23 de Agosto que procede à regulamentação dos cursos 
profissionais de nível secundário de dupla certificação e define ainda as regras e 
procedimentos da conceção e operacionalização do currículo dos referidos cursos, bem como 
da avaliação e certificação das aprendizagens, tendo em vista o perfil profissional associado à 
respetiva qualificação do Catálogo Nacional de Qualificações (CNQ), conferente do nível 4 do 
Quadro Nacional de Qualificações (QNQ) e correspondente nível do Quadro Europeu de 
Qualificações (QEQ), bem como o Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória. 

O presente documento assume-se como um documento de carácter programático e 
institucional, que garante estabilidade à escola a médio prazo e que constitui os alicerces 
fundamentais da sua ação educativa. Num sistema complexo como é o de uma escola, onde 
várias realidades sociais, culturais, educacionais e cívicas se cruzam, exige-se uma visão 
integrada e integradora das realidades estruturais e funcionais, materiais e humanas, 
didácticas e pedagógicas, procurando sempre a melhoria da qualidade do ensino prestado pela 
escola aos seus alunos. 

Tratando-se, de um documento “aberto”a sua revisão /atualização, será realizada sempre que 
se justifique. 

1. Articulação entre o Projeto Educativo e outros Instrumentos de Gestão  

O Projeto Educativo é um instrumento de planeamento estratégico que serve de orientação aos 
documentos de planificação que estão destinados a concretizá-lo. Articula-se deste modo com 
outros instrumentos do exercício da autonomia da escola como o Regulamento Interno, o Plano 
Anual de Atividades.  

Estes documentos permitirão operacionalizar as linhas de ação das diversas áreas de 
intervenção, tendo em conta os diferentes intervenientes no processo educativo. O 
Regulamento Interno constitui um documento discriminativo de direitos e deveres dos 
elementos da comunidade educativa, bem como do funcionamento dos diferentes espaços e 
estruturas escolares. O Plano Anual de Atividades concretiza os princípios, valores e metas 
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enunciado no Projeto Educativo, elencando as atividades e as prioridades a concretizar no 
respeito pelo Regulamento Interno. 

2. Quem Somos 

 
2.1 A Entidade Proprietária 

EPCI- Escola Profissional de Comunicação e Imagem, está sujeita à tutela científica, 
pedagógica e funcional do Ministério da Educação. A entidade proprietária da Escola é a 
FORMAR 2000-Formação em Comunicação e Imagem, Lda. Com sede na rua de São 
Sebastião da Pedreira nº 37 em Lisboa. 

2.2 Enquadramento Legal 

A Escola Profissional de Comunicação e Imagem é uma instituição privada de ensino, dotada 
de autonomia pedagógica, administrativa e financeira, homologada em 3 de Novembro de 1989 
pelo Ministério do Emprego e da Segurança Social e pelo Ministério da Educação, através do 
Gabinete de Educação Tecnológica, Artística e Profissional, ao abrigo do Decreto-Lei 26/89 de 
21 de Janeiro, substituído mais tarde pelo Decreto-Lei 70/93, e pelo novo regime jurídico o 
Decreto-Lei nº. 4/98 de 8 de Janeiro e  atualmente pelo  Decreto-Lei nº92/2014 de 20 de 
Junho.  

2.3 Síntese Histórica 

A EPCI foi fundada em 1989 através da celebração de um contrato programa entre o governo 
português, representado pelo Gabinete de educação Tecnológica Artística e Profissional 
(GETAP).Depois de ter passado por instalações provisórias durante o seu primeiro ano de 
funcionamento, a escola fixou-se durante onze anos no Chiado e em 2001, a escola transferiu-
se para as suas atuais instalações, na rua de S. Sebastião da Pedreira, no centro da Cidade de 
Lisboa. 

Sendo A EPCI, uma das primeiras escolas profissionais, do país relevao prestígio da sua 
experiência, tendo ao longo dos anos de existência obtido um elevado nível de competência. 

Apresenta-se com um projeto educativo consolidado, sempre baseado no diálogo e intercâmbio 
permanente com o Tecido Empresarial e Institucional, designadamente com Empresas, 
Entidades Públicas e Privadas e outras Instituições Nacionais e Comunitárias, Universidades 
Nacionais e Internacionais, Associações Profissionais e Autarquias Locais, desenvolvendo em 
termos inovadores e competitivos uma estratégia de futuro para os jovens.  

2.4- Enquadramento Nacional Regional e Local 

Portugal até aos anos 1970, era um país caracterizado por altas taxas a analfabetismo, em que 
a escolaridade e as qualificações, de nível secundário e superior, eram alcançadas por uma 
minoria da população. Essa realidade ainda é bem visível nas qualificações da população ativa 
face às médias europeias, sobretudo nas gerações mais velhas, o que não deixa de ser um 
desafio central face à competitividade e coesão do país. 

Ao longo dos últimos anos Portugal tem feito um esforço significativo de qualificação da sua 
população em todos os níveis de ensino, no sentido de recuperar o nível de qualificação que 
nos distância de países mais desenvolvidos com índices superiores de escolaridade. 

Este é um desafio que diz respeito a todos: jovens, encarregados de educação, escola e 
empresas 
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Os jovens necessitam da confiança dos pais e dos professores para acreditarem em si próprios 
e ultrapassarem as dificuldades que por vezes os impedem de estar motivados para estudar.  

A escola tem como missão ser inclusiva fazendo o possível para que nenhum jovem fique para 
trás. 

A educação/formação afirma-se como uma variável fundamental do funcionamento dos 
mercados de trabalho, mobilizando quer a procura de trabalho ou a oferta de emprego pelas 
empresas, quer a procura de emprego ou oferta de trabalho pelos jovens, ainda que por razões 
distintas. Os empregadores devem procurar as qualificações escolares de que necessitam para 
os seus sistemas de trabalho funcionarem de forma eficaz. 

Os cursos profissionais constituem uma modalidade especial de educação para jovens, tendo 
como objetivo prioritário a oferta de um ensino profissionalizante, orientado para as 
necessidades locais e regionais através de cursos diversificados que conferem um certificado 
de qualificação de nível 4. 

Trabalhar ao nível do ensino Profissional, significa encontrar modelos, que de uma forma 
continua consigam produzir competências para que os jovens sejam capazes de se adaptar e 
dar resposta às necessidades dos empregadores, que implica por parte da escola, a 
capacidade de garantir a qualidade da formação, monitorizando em permanência o sistema de 
educação e formação, para que seja possível acompanhar os jovens formandos na sua 
transição da escola para o mercado de trabalho ou acesso ao ensino superior. 

O Ministério da Educação, deverá continuar a garantir que as escolas e outros operadores têm 
e terão todas as condições para cumprir as metas que lhes são atribuídas. 

A EPCI constitui-se como uma aposta renovada de Ensino e Formação Profissional no 
Concelho de Lisboa, oferecendo uma multiplicidade de opções na área de comunicação e 
Imagem procurando ir ao encontro das expectativas dos jovens que vem aderindo cada vez 
mais este tipo de ensino e a

s estas áreas. 

A nível Regional, a EPCI, integra o território do Distrito de Lisboa, com uma área de 2761 
km2sendo o 16º maior distrito português, com uma população residente de cerca de 2. 275. 591 
Habitantes, distribuídos pelos dezasseis concelhos, sendo os municípios da área metropolitana 
de Lisboa, os mais populosos. 

A EPCI situa-se na freguesia Avenidas Novas, pertencente à zona centro da capital com 
2,99km2 de área e 21.625 habitantes. Esta foi criada no âmbito da reorganização administrativa 
de Lisboa de 2012,  que entrou em vigor após as eleições autárquicas de 2013, resultando da 
agregação das antigas freguesias de Nossa Senhora de Fátima e São Sebastião da Pedreira, 
para além de uma pequena parcela de território anteriormente pertencente à freguesia 
de Campolide. 

A EPCI tem alunos a frequentar os seus cursos, oriundos dos dezasseis conselhos do Distrito 
de Lisboa. 

2.5. O Ensino Profissional e o seu crescimento ao longo dos anos 

O ensino profissional surgiu em Portugal acerca de três décadas apenas em escolas 
profissionais privadas, dando origem a uma modalidade de educação e formação que se 
revelou bem-sucedida e como tal expandida na última para as escolas secundárias públicas. 
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Os cursos Profissionais constituem uma modalidade de educação, alternativa à oferta do 
sistema regular. Um dos grandes objetivos desta oferta é oferecer um ensino profissionalizante 
orientado para as necessidades locais e regionais, através de um leque variado de cursos que 
conferem um certificado de qualificação profissional de nível IV. 

Entre 2010 e 2015, 44% dos jovens procuraram um curso profissional, atraídos pela sua forte 
ligação ao mundo profissional, motivados pela aprendizagem prática e ao mesmo tempo pela 
possibilidade de prosseguimento de estudos para o ensino superior. 

Na presente década o ensino profissional registou um significativo aumento de alunos. Existe 
também um aumento de cursos e uma expansão da rede de oferta nas escolas públicas. 

Trabalhar ao nível do ensino profissional significa encontrar modelos que produzam 
competências para que os jovens de hoje sejam capazes de se adaptar de dar respostas às 
necessidades dos empregadores. Constitui um enorme desafio que obriga a desenvolver um 
trabalho articulado entre os mundos da educação, da formação e do emprego que deverá 
começar logo no momento em que um jovem escolhe um curso. 

Sendo a EPCI pioneira no ensino profissional espera poder contribuir para que não hajam 
retrocessos e o futuro do ensino profissional possa prosseguir sem retrocessos, revelando um 
caminho seguro para todos (jovens, famílias e tecido empresarial) funcionando como motor do 
desenvolvimento económico do país. 

 

2.6. Intervenção da EPCI 

Afirmando a urgência do combate ao abandono escolar e a importância do sucesso educativo, 
a EPCI possui um conjunto de mecanismos de recuperação em situação de insucesso escolar, 
a destacar os seguintes: 

 Diretores de turma 

 Recuperação de módulos/UFCD 
 GAA 

 GAOE 

 GESP 

 GIC 

 Avaliação do Corpo docente e diretor de turma 

Os diretores de turma têm um papel fundamental na ligação com os alunos e os seus 
Encarregados de educação, através do contacto permanente, envolvendo-os no percurso do 
seu educando e na dinâmica da EPCI.O controlo da assiduidade, da progressão modular e a 
integração dos alunos na escola, são outras tarefas de grande importância também 
desempenhadas pelo diretor de turma, com o auxílio de ferramentas informáticas que permitem 
uma monitorização célere e rigorosa.Se o insucesso escolar ocorrer durante a avaliação 
formativa ou sumativa realizada durante o decurso do módulo/UFCD. A, o professor utiliza as 
estratégias de ensino-aprendizagem da forma que entender mais adequada ao aluno ou grupo 
de alunos que não possuam aproveitamento, de modo a que aqueles atinjam objectivos 
mínimos suficientes para realizarem o módulo com aproveitamento. A recuperação a 
módulos/UFCD, Pode revestir forma escrita ou oral, teórica ou prática, o que pode passar pela 
elaboração de trabalhos adicionais, sobre as matérias leccionadas nas aulas a que o aluno não 
tenha assistido, tendo em vista o cumprimento dos objectivos de aprendizagem, definidos pelo 
professor com a coordenação do diretor de turma.A relação estabelecida entre o diretor de 
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turma, os alunos, e os Encarregados de educação consiste numa das mais importantes 
ferramentas no combate ao absentismo, insucesso e abandono escolar.  

 

Gabinete de Apoio ao Aluno, desenvolve uma atividade de acompanhamento personalizado 
aos alunos e ex-alunos, comunicando sempre que necessário com os respectivos diretores de 
turma e/ou professores e formadores, apoiando também a secretaria, com as seguintes 
funções: 

 Esclarecimento de dúvidas a alunos e elaboração de planos individuais de trabalho 
adequados a cada caso para se conseguir atingir uma eficaz recuperação de todos os 
módulos. 

 Contacto personalizado com os alunos e respectivos encarregados de educação, com 
o objectivo de evitar o abandono escolar. 

 Elaboração de planos individuais de trabalho para os alunos, utilizando diferentes 
metodologias de ensino, tendo em conta a diversidade daqueles, pretendendo-se 
desenvolver uma aprendizagem significativa atingindo as competências visadas. 

 Encaminhamento e marcação de aulas de apoio a alunos que delas necessitem como 
auxílio necessário para a consecução de objetivos em determinadas áreas durante o 
curso e também para preparação para exames nacionais 
 

O Gabinete de Apoio e Orientação Escolar, criado ao abrigo do artigo 32º do Decreto-Lei n.º 
92/2014,de 20 de Junho, este Gabinete Reveste-se de uma grande importância, na medida em 
desenvolve serviços de psicologia e orientação escolar participando na definição de estratégias 
e na optimização dos recursos que melhor se adequam ao processo de ensino aprendizagem, 
tendo em conta o perfil do aluno, através da recolha, análise e partilha de informação com 
todos os elementos intervenientes no processo educativo do aluno, assegurando a articulação 
entre os vários agentes (escola, família, serviços de saúde e outros).A EPCI entende que a 
psicologia é um contributo essencial na "vida de uma escola", já que desenvolve um trabalho 
quer a nível individual quer a nível organizacional de análise e apoio a questões 
comportamentais. Este trabalho permite uma intervenção que influencia o contexto educativo 
no sentido de permitir um melhor desenvolvimento psicológico dos alunos e sua melhor 
integração na comunidade escolar.Dada a sua natureza, os serviços de Psicologia e 
Orientação escolar incluem sempre que necessário, uma intervenção prioritária no que diz 
respeito à caracterização e ao desenvolvimento de estratégias e acompanhamento de alunos 
com necessidades educativas especiais, sejam elas de carácter temporário, ou permanente.O 
GAOE tem assim as seguintes áreas de intervenção: Psicológica e Psicopedagógica - a nível 
individual ou em grupo, destina-se a situações problemáticas de aprendizagem ou adaptação 
escolar, que Implicam avaliação, diagnóstico e estabelecimento de estratégias de intervenção 

adequadas a cada caso. Orientação Escolar e Profissional, desenvolvendo atividades 
de caráter informativo e avaliativo dos alunos. Incluem a realização de provas de interesses e 
aptidões profissionais. Visando facilitar o desenvolvimento vocacional do jovem e apoiá-lo no 
processo de tomada de decisão e planeamento da sua carreira e ou prosseguimento de 
estudos. 

O Decreto-Lei n.54/2018, de 6 de Julho, que tem como eixo central de orientação a 
necessidade de cada escola reconhecer a mais-valia da diversidade dos seus alunos, 
encontrando formas de lidar com essa diferença, identificando medidas de suporte à 
aprendizagem e inclusão, no seu artigo 12º menciona que cada escola deve constituir uma 
Equipa Multidisciplinar de Apoio à Educação Inclusiva (EMAEI), inserida no GAOE, que para 
além da mobilização das referidas medidas é responsável pela elaboração dos RTP (relatórios 
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técnico-pedagógicos) e dos PEI (programas educativos individuais) dos alunos. Estes 
documentos fazem parte do processo dos alunos e os dados resultantes deste trabalho, são 
anualmente inseridos na plataforma Educação Inclusiva da DGEEC.

Avaliação do corpo docente e diretor de turma. É um processo anual, através de um 
questionário aplicado aos alunos, que tem como objectivo avaliar competências pedagógicas, 
científicas e relacionais. Os resultados destes questionários são tratados por turma, individual e 
globalmente. Após o tratamento de dados cada professor tem acesso à sua avaliação em 
reunião ou enviada pela Diretora Pedagógica. Com esta partilha pretende-se que os 
professores e formadores tenham um feedback do seu trabalho, conhecendo os seus pontos 
fortes e pontos de melhoria. 

O Gabinete de Estágios e Saídas Profissionais, é o gabinete da EPCI encarregado da 
organização e desenvolvimento da Componente de Formação em Contexto de Trabalho FCT, 
dando cumprimento ao estipulado nos artigos 16º, 17º 18º da Portaria n.º235-A/2018 de 23 de 
Agosto. É de caráter obrigatório, rege-se por um regulamento específico, parte integrante do 
Regulamento Interno. É também pelo trabalho desenvolvido no Gesp com as empresas, 

Para ale das estratégias mencionadas, direcionadas para os alunos durante a formação, a 
EPCI, continua empenhada em manter o contacto com antigos alunos, acompanhando o seu 
percurso através do, GIC – Gestão Integrada de Carreira, Tem como objetivo de manter a 
relação com os Ex alunos acompanhando o ser percurso profissional fazendo também a 
ligação com as empresas auxiliando na procura ativa de emprego. 

 

Caracterização da EPCI 

3.1 Missão 

A EPCI tem como missão formar no presente, técnicos para o futuro, transmitindo aos alunos 
um conhecimento actualizado. Desenvolver atividades que favoreçam a formação integral dos 
alunos, em todas as áreas e domínios dos cursos de forma a contribuir para uma qualificação 
profissional, adequada às necessidades do país. 
A EPCI respeita o primado do interesse do aluno, mas também o interesse dos encarregados 
de educação e das instituições parceiras, facilitando o processo de aprendizagem através da 
formação teórica, prática e em contexto de trabalho. 
Faz parte também da missão da EPCI, proporcionar todos os meios possíveis e necessários 
aos colaboradores internos e externos para a execução de um trabalho personalizado, de 
qualidade e actual. 
No cumprimento da sua missão, existe a consciência da sua responsabilidade social, 
considerando que, em colaboração com os alunos e os professores, se conseguem 
estabelecer ações de apoio e/ou colaboração com instituições de carácter social, promovendo 
um espírito de entreajuda e empatia com os mais necessitados, dentro da sociedade a que se 
pertence.  

 
3.2 Visão 
 
A EPCI é uma escola Profissional, na área do Marketing e Publicidade, Audiovisuais e 
Produção dos Media, atuando na formação de jovens, procurando formar para a Excelência e 
para o Futuro. 
Sempre atenta às mudanças de paradigma, a EPCI procura reafirmar a sua identidade, reforçar 
a ligação ao meio envolvente e ao meio empresarial, sendo reconhecida pela qualidade da 
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formação que proporciona aos alunos, tornando-os cidadãos cientes dos seus deveres e 
valores, constituindo-se como uma escola de prestígio através da sua oferta formativa, sempre 
preocupada com a inclusão e com o meio ambiente.  
 
 

3.3 Valores 
 

A escola não se esgota na componente educativa e formativa, pretende-se que seja também 
um espaço de socialização de jovens e adultos, proporcionando um ambiente pedagógico 
adequado, de acordo com as características dos alunos, educando para os valores e para a 
cidadania. A construção de uma identidade e cultura fortes, são determinadas pela 
concretização dos nossos desafios partilhados com toda a comunidade educativa. A EPCI tem 
uma cultura educacional centrada no aluno, onde o professor desempenha um papel de 
facilitador, da aprendizagem assente nos seguintes valores:  

Respeito;  
Responsabilidade; 
Civismo; 
Empatia;  
Inclusão,  
Honestidade;  
Profissionalismo;  
Empreendedorismo;  
Criatividade; 
Ecologia;  
Espírito de equipa; 
Competência; 
Tolerância; 
Resiliência; 
Solidariedade; 
Cidadania;  
Qualidade. 
 
3.4 Política de qualidade 

A EPCI assume como princípio de qualidade, o compromisso de formar jovens com 
competências para o exercício de uma profissão, sem nunca esquecer a promoção da 
cidadania.   
 
Na procura de transparência e da satisfação de todas as partes interessadas, a política de 
qualidade assenta nos seguintes aspetos estruturais: 
 
- Cumprir com todos os requisitos legais aplicáveis; 
- Formar para o futuro, permitindo a todos os alunos, após a finalização do seu curso enfrentar 
com sucesso uma sociedade competitiva e em constante mudança; 
- Ser uma escola de Excelência de ensino, contribuindo para a formação integral de 
profissionais capazes de liderarem a sociedade futura e ou prepará-los para o prosseguimento 
de estudos; 
- Estabelecer parcerias e protocolos com o tecido empresarial a nível local e regional; 
- Promover a satisfação constante de todos os stakholders; 
- Fomentar e assegurar a conformidade de todos os documentos legais e requisitos do sistema 
de gestão da qualidade; 



 
 

DB/(EPCI - Escola Profissional de Comunicação e Imagem ) 12/53 

- Implementar práticas de responsabilidade social; 
- Proporcionar um bom ambiente de escola a toda a comunidade educativa; 
- Educar para a saúde e ecologia; 
- Proporcionar a aproximação entre a escola e o mundo do trabalho, através de Formação em 
Contexto de Trabalho; 
- Analisar as necessidades de formações a nível local e regional e procurar dar resposta a 
essas carências; 
 
 
3.5 Cultura Educacional 
 
A EPCI, tem uma cultura assente na exigência em relação ao desempenho de todos os 
colaboradores e partes interessadas, nos valores, no rigor, no respeito pelas normas inerentes 
à política de qualidade, Direitos Humanos, defesa do ambiente.  
 
3.5.1 Educação Funcional 
 
Na EPCI perspetiva-se a ação educativa em função das vivências dos alunos, no sentido de 
estimular e orientar o seu desenvolvimento pessoal com objetivo de adequar a sua capacidade 
de resposta às exigências sociais com que se vão deparando na sua vida. 
 
3.5.2 Educação Significativa  
 
Pretende-se situar a ação educativa ao nível da experiencia pessoal dos alunos e dela partir 
para uma consciencialização da finalidade do trabalho a realizar, valorizando as raízes culturais 
da comunidade. 
As atividades propostas pretendem contribuir para a valorização do património cultural. 
 
3.5.3 Educação para a cidadania 

A componente de Cidadania e Desenvolvimento é implementada a partir da prática de 
coadjuvação no âmbito da disciplina de Área de Integração e desenvolvida de forma 
transversal com o contributo de todas das diferentes componentes de formação, disciplinas e 
UFCD, visa o desenvolvimento de competências para uma cultura de democracia e 
aprendizagens com impacto na atitude cívica individual, no relacionamento interpessoal e no 
relacionamento social e intercultural, 

 
3.5.4 Educação Inclusiva 

Um sistema educativo para ter sucesso tem de garantir aprendizagens de qualidade para todos 
os alunos. De nada serve ter instrumentos curriculares de grande nível se as aprendizagens 
deixarem de fora elevadas percentagens de alunos. Educação. Na EPCI existe a consciência 
de que falar de educação inclusiva vai muito além de uma escola que se limita a abrir as suas 
portas a todos os alunos. Uma escola inclusiva deve ter um perfil de base humanista ancorado 
no desenvolvimento das suas competências e valores, tornando os alunos aptos ao exercício 
de uma cidadania ativa, garantindo que à saída, todos alcançam aquilo a que têm direito. 

3.5.5 Educação para a saúde e Bem - estar 
 
A ação educativa deve prever a formação integral dos alunos, assim é proposto às escolas o 
desenvolvimento de projetos de educação transversais a todos os ciclos de ensino. 
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A EPCI em parceria com o centro de Saúde da sua área promove projetos de formação e 
desenvolvimento com a finalidade de promover a literacia em saúde e a importância do auto 
cuidado, prevenir riscos em saúde mental desenvolvendo competências pessoais e sociais, 
melhorando a regulação das emoções, a gestão do stress e ansiedade e, finalmente, promover 
a empatia, a entreajuda e a cidadania.  Esta intervenção tem como objetivo a promoção do 
bem estar, de estilos de vida saudáveis e da saúde mental dos adolescentes através de uma 
intervenção de carácter preventivo e holística com abordagem de temáticas transversais que 
contribuam à capacitação ao autocuidado e à tomada de decisões para resolução de 
problemas, prevenção e promoção da saúde global. 
 
3.5.6 Educação Profissional/Empreendedorismo 
 
A educação profissional assenta na formação de competências, conhecimento e atitudes 
necessárias para o ingresso no mercado trabalho. Ao longo do curso as EPCI são promovidas 
um conjunto de ações conducentes à atitude empreendedora através da participação em várias 
atividades com o objetivo de potenciar o desenvolvimento de várias competências. Participação 
em concursos, apresentação oral de projetos, participação em feiras, demonstração de 
trabalhos em articulação com a comunidade local, regional e nacional. 
 
 
3.5.7 Educação Ambiental/Desenvolvimento Sustentável 
 
A Educação ambiental é assumida numa perspetiva mais abrangente, não se restringindo à 
proteção e uso de recursos naturais, mas incorporando fortemente a proposta de construção 
de sociedades sustentáveis. Tornar habituais pequenos/grandes comportamentos individuais, 
constituirão o ponto de partida para um debate mais global sobre alterações climáticas e 
defesa do planeta 
No plano anual de atividades estão sempre contempladas de forma transversal ações de 
sensibilização e promoção de modos de pensar e agir coletivos, de boas práticas ambientais 
através do desenvolvimento de trabalhos dos alunos na Área de Integração, onde são 
lecionados temas de Cidadania e Desenvolvimento com a preocupação de serem viáveis e 
fomentarem uma reflexão critica. 
 
3.5.8 Educação Digital 
 
Pretende-se a utilização de recursos existentes ao nível das novas tecnologias de informação 
comunicação baseada na investigação e na partilha de experiencias. Pretende-se inovar ao 
nível das práticas pedagógicas, utilizando plataformas educativas em contexto de aula de 
forma a facilitar a partilha e a comunicação de conteúdos entre todos os intervenientes do 
processo educativo dos alunos e na própria organização interna da escola. 
 
3.6 Diagnóstico Estratégico  
 
A Análise SWOT que se segue foi elaborada após uma análise detalhada das nossas 
valências, espaços de trabalhos, serviços fornecidos e objetivos estratégicos.  
A sua revisão é regular, atendendo à dinâmica de funcionamento da escola.  
 
3.6.1 Análise SWOT  
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Como forma de complementar o processo de alinhamento da EPCI com o quadro EQAVET, 
apresentamos de seguida, uma análise qualitativa da situação de partida, face à qualidade, 
considerando os pontos fortes, fracos, ameaças e as oportunidades. 

 

 

 

 

 

 

Análise SWOT 

Análise Interna 

Pontos Fortes Pontos Fracos 
 Mais de 30 anos de experiência no ensino 

Profissional; 
 Ensino Profissional e Qualidade comprovada; 
 Ex-alunos em destaque no mercado empresarial 

(existem testemunhos) 
 Localização no Centro de Lisboa 
 Ensino adaptado às necessidades do mercado 
 Formadores da componente técnica são 

profissionais no ativo 
 Recursos Humanos/Professores/Forma- 

dores especializados, capazes de dar resposta 
positiva e adequada para os cursos que ministra 

 Bom clima de escola entre todos os membros da 
comunidade educativa 

 O corpo docente fomenta junto dos alunos a 
criação e desenvolvimento de projetos inovadores 

 Plano anual de atividades dinâmico 
 Relacionamento com alunos e encarregados de 

educação personalizados 
 Estratégias de Acompanhamento Individual dos 

alunos 
 Instalações 
 Equipamentos 
 Gabinete de apoio ao aluno 
 Vasta bolsa empresas parceiras 
 GESP -Capacidade de dar resposta às 

necessidades da Formação em Contexto de 
Trabalho angariando estágios para todos os alunos 

 Diversidades de parcerias 
 Taxa de satisfação dos parceiros de FCT 
 A escola tem registado elevadas taxas de 

empregabilidade e prosseguimento de estudos 
  Serviço de Apoio e Orientação Escolar –GAOE 
 Escola Inclusiva 
 Aposta na igualdade de género e na igualdade de 

oportunidades 
 Plataforma Web e Redes Sociais (divulgação de 

todas as atividades e projetos em que participa 

 Alguns espaços 
 Site deve ser melhorado 
 Alguns alunos com elevado 

absentismo 
 Taxa de desistência (alunos com 18 

anos)  
 Formação contínua dos recursos 

humanos 
 Taxa de conclusão no final do 3º ano 

ainda considerada baixa (em Agosto) 
 Pouco envolvimento dos Stakeholders 

em algumas áreas de intervenção 
 Inexistência de selo EQAVET 
 Comunicação interna 
 Inexistência de pavilhão 

gimnodesportivo 
 Uniformização de procedimentos 
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 Organização de workshops 
 Estratégia de marketing e comunicação 

 

 

 

Análise Externa 

Oportunidades Ameaças 

 Escolaridade obrigatória (12 anos); 
 Participação em várias feiras de mostra de 

ensino no distrito de Lisboa, para divulgação da 
oferta formativa; 

 Aposta politica no Ensino profissional; 
 Forte procura por parte das empresas em 

alunos diplomados de Cursos Profissionais; 
 Novas tipologias de formação 
 Interesse das instituições em estabelecerem 

parcerias 
 Necessidade continua por parte das empresas 

nas ares dos cursos que ministramos 
 Implementação da política da qualidade 

alinhada com o quadro EQAVET 
 Participação ativa da EPCI na Rede para a 

reestruturação dos Cursos Profissionais coma 
ANQEP 

 População envelhecida 
 Decréscimo de jovens 
 Mercado fechado 
 Muita concorrência (escolas públicas 

e privadas) 
 Uniformização da oferta formativa 
 Conjuntura económica desfavorável 
 Contexto socioeconómico das 

famílias 
 O valor aprovado para 

financiamento por turma dos cursos 
profissionais é baixo e não é revisto 
há muitos anos; 

 Redução do financiamento face à 
taxa de desistência de alunos, que 
ao atingirem os dezoito anos 
procuram ir trabalhar 

 Dificuldade de recrutamento de 
docentes 

 Política de restrição na aprovação 
de turmas 
 

 
 

3.6- Objetivos  

3.6.1- Objetivo Geral 

Constitui objetivo geral da EPCI ministrar cursos profissionais inseridos no Catálogo Nacional 
de Qualificações: 

- Cursos de Educação e Formação de Jovens: Operador/a de Fotografia 

- Cursos Profissionais: Técnico de Comunicação - Marketing, Relações Públicas e Publicidade, 
Técnico de Multimédia, Técnico de Audiovisuais 

- Outras ações de formação profissional requeridas pelo tecido económico  
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3.6.2 – Objetivos Estratégicos 

A - Promoção do sucesso educativo 

 Afirmar a EPCI como uma escola profissional de referência, reconhecida pelos 
stakeholders internos e externos pela qualidade da sua formação  

 Envolver os alunos em atividades e saberes que reflitam sempre que possível o 
contexto real de trabalho 

 Criar mecanismos e estratégias que atuem na redução do absentismo e abandono 
escolar 

 Estabelecer medidas de articulação curricular e interdisciplinaridade entre as várias 
disciplinas  

 Diversidade de métodos de avaliação em função das diferentes áreas dos cursos. 

B - Manter e promover a diversidade da oferta formativa da escola e a sua área de 
atuação (Comunicação e produção dos media) 

 Auscultar e responder às necessidades do mercado 

 Alargar o número de parcerias 

C- Otimização da organização 

 Estimular o desenvolvimento pessoal e profissional dos colaboradores e professores da 
escola 

 Estimular as competências internas, promovendo um clima organizacional que 
contribua para o bem-estar das pessoas pela promoção de uma comunicação eficaz, 
promovendo a importância da formação, favorecendo momentos de reflexão e partilha, 
procurando reforçando comportamentos e valores que o grupo reconheça; 

D - Promover a motivação escolar dos alunos 

 Apostar nos serviços de Psicologia e orientação escolar; 

 Desenvolver nos alunos atitudes em conformidade com com o perfil de saída de 
cada curso e com a exigências do mercado de trabalho, aumentar a taxa de 
empregabilidade, de prosseguimento de estudos e a satisfação das entidades 
empregadoras. 

E – Aumentar a Empregabilidade e prosseguimento de estudos  

 Acentuar as parcerias e o trabalho em rede; 

 Envolver mais os encarregados de educação no percurso escolar dos seus 
educandos; 

 Organizar atividades que envolvam os ex alunos na escola, no sentido de partilha 
de saberes e experiências; 

 F – Garantia da melhoria contínua da EPCI 

 Participação ativa dos Stakeholders; 
 Promoção, divulgação e monitorização dos indicadores e respetivas metas; 

 Aumento de parcerias;  

  Garantir o alinhamento com o sistema de garantia da qualidade.  
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4- Contextualização das Áreas de Intervenção da Escola Profissional de Comunicação e 
Imagem 

O Ensino Profissional tem sido a principal atividade formativa da EPCI abrangendo um 
expressivo de alunos, professores e formadores. 
Os Cursos Profissionais constituem um subsistema do Ensino Secundário inicialmente 
regulado juridicamente pelo Decreto-Lei nº 26/89 de 21 de janeiro, entretanto alterado pelo 
Decreto-Lei nº 70/93 de 10 de março e pelo Decreto-Lei nº 4/98 de 8 de janeiro e substituído 
pelo Decreto-Lei n.º 92/2014, de 20 de junho. Conferem uma equivalência escolar 
correspondente ao 12.º ano e, ao mesmo tempo, uma qualificação de nível IV do Quadro 
Nacional de Qualificações. Deste modo, embora a integração no mundo do trabalho constitua a 
sua finalidade fundamental, a equivalência escolar possibilita aos jovens o prosseguimento de 
estudos.  
As disciplinas dos Cursos Profissionais estão agrupadas em quatro componentes de formação 
e são estruturadas segundo uma estrutura modular. A modularização determina métodos 
específicos de ensino-aprendizagem, assim como modalidades específicas de avaliação; a 
progressão ocorre, deste modo, de acordo com os ritmos diferenciados de aprendizagem dos 
alunos.  
O regime de progressão adotado no Ensino Profissional termina com a Prova de Aptidão 
Profissional, trabalho que assume a natureza de projeto transdisciplinar, em que se evidencia 
uma dimensão teórica, integradora dos saberes adquiridos, e uma dimensão prática em 
estreita ligação com o contexto de trabalho.  
Os cursos profissionais ministrados na EPCI valorizam o desenvolvimento de competências 
para o exercício de uma profissão em articulação com o tecido empresarial local/regional. 
 
Os desafios da empregabilidade adquirem uma importância primordial no atual quadro 
socioeconómico do Norte de Portugal e do setor do comércio em particular. Estes desafios 
conjugam-se na articulação de três dimensões: as competências para o exercício da profissão; 
o ajustamento das qualificações às necessidades e às oportunidades do mercado de trabalho; 
e a adequação das ofertas de ensino e formação às necessidades do tecido económico. Uma 
das apostas principais da EPCI é a dinamização de mecanismos e práticas de articulação entre 
a escola e o mercado empresarial, favorecendo as dimensões identificadas.  
O Projeto Educativo da EPCI defende e fomenta que os momentos de aprendizagem não se 
reduzem ao espaço fechado da sala de aula ou mesmo da escola. Acreditamos que diferentes 
atividades escolares permitem o confronto com novas experiências e o contato com o mundo 
que nos rodeia. No seguimento desta postura, o Projeto Educativo é elaborado, tendo em vista 
não só o favorecimento da integração no espaço escolar, como também a partilha de 
experiências com o meio envolvente, o que certamente trará valores acrescidos e novas 
referências aos nossos alunos, ajudando a formar e a desenvolver o seu universo de 
conhecimentos sensibilizando para a responsabilidade social.  
Nesse seguimento, a EPCI procura continuamente:  
• Estabelecer uma articulação da escola com o meio (pela elaboração de protocolos e 
parcerias);  

• Colaborar com a comunidade na orientação e formação dos jovens (trabalho direto com a 
comunidade através de ações de solidariedade);  

• Desenvolver experiências de trabalho, fornecendo uma orientação da educação para um 
contexto empresarial (formação em contexto de trabalho anual);  

• Incrementar experiências e contactos com o mundo do trabalho e a preparação dos jovens 
para a vida ativa (organização de conferências, visitas de estudo e workshops);  



 
 

DB/(EPCI - Escola Profissional de Comunicação e Imagem ) 18/53 

 Tornar visível a contribuição da escola para o desenvolvimento 
sócio/económico/cultural da região  

  Potenciar a capacidade técnica e organizativa das organizações empresariais, de 
modo a favorecer a articulação escola/empresa (desenvolvimento estágios anuais, 
ações, seminários, conferências, workshops, visitas de estudo encontros, de modo a 
potenciar a relação da escola com o mercado de trabalho).  

Há quase três décadas que a EPCI organiza anualmente as Jornadas de Comunicação e 
Criatividade, que constituem um ponto alto do plano anual de atividades. 

Durante dois ou três dias a Escola reúne-se num auditório fora do espaço escolar e recebe 
como convidados representantes das empresas parceiras de estágio, profissionais das várias 
áreas técnicas dos cursos e ex alunos, que vem partilhar as suas experiências profissionais 
com os alunos. 

Ao longo dos seus anos de existência, escola tem realizado diferentes projetos de parceria, 
nomeadamente com varias Instituições/empresas e participado em vários projetos: 

Junta de Freguesia de Avenidas Novas – esta situa-se na mesma rua onde é sedeada a 
escola e anualmente, desde há três anos, as turmas do segundo ano do Curso Técnico de 
Audiovisuais, no âmbito da disciplina de projeto e Produção Audiovisual desenvolvem um 
trabalho que consiste na produção e realização de um telejornal para ser apresentado em 
direto na escola. Este projeto possui como temática precisamente a Junta de Freguesia de S. 
Sebastião da Pedreira, com o objetivo de contribuir para a política de vizinhança da escola, 
criando um melhor e mais próximo relacionamento entre esta e instituições vizinhas. 

Protocolo com a Escola secundária de Camões e a Câmara Municipal com o objetivo de alguns 
alunos que pretendam possam frequentar o refeitório da Escola Secundária de Camões. 

 EPCI tem também continuamente concedido apoio a projetos nacionais de solidariedade 
social, através dos nossos recursos humanos e materiais, pois existe uma consciencialização 
da importância da responsabilidade social que qualquer escola deve promover. São exemplos 
de alguns desses projetos: 

Confederação Nacional das Associações de Família – Instituição de Utilidade Pública, 
aberta à filiação de pessoas singulares e colectivas que queiram empenhar-se na defesa ativa 
dos valores, interesses, direitos e aspirações das famílias portuguesas, junto do Estado e da 
sociedade. No âmbito desta parceria, a EPCI tem procedido pontualmente ao apoio de acções 
promovidas por essa instituição, quer a nível de disponibilizar alunos do Curso de técnico de 
Marketing, Relações Públicas e Publicidade para recepcionistas de eventos, quer a nível de 
captação de imagens por alunos do Curso Técnico de Audiovisuais. 

GRACE – Associação pioneira na temática da Responsabilidade Social Empresarial –No 
âmbito do Programa G.I.R.O. 2010 – Grace, Intervir, Recuperar e Organizar, a EPCI foi 
convidada para participar e apoiar uma acção de voluntariado empresarial com o objectivo de 
melhorar a qualidade de vida dos moradores da Alta de Lisboa, enquadrados em bairros 
carenciados ou em associações de base local, através de acções de requalificação e criação 
de espaços de lazer e de trabalho, instituições de solidariedade social, associações de base 
local e escolas, nomeadamente no recreio da Escola Dom José I na Av. Carlos Paredes. Os 
alunos participantes da EPCI, desenvolveram o trabalho solicitado de apoio logístico no âmbito 
da técnica de Relações Públicas e o trabalho de captação e edição de imagem do evento. 

OIKOS – é uma associação portuguesa sem fins lucrativos, reconhecida internacionalmente 
como Organização Não-Governamental para o Desenvolvimento, voltada para o mundo, 
trabalhando com comunidades e regiões de países mais pobres. A EPCI participou na 
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(Campanha Pobreza Zero) esta Campanha teve como objectivo chamar a atenção para a 
pobreza e a desigualdade global sensibilizando e co-responsabilizando os actores sociais para 
que todas as pessoas exerçam o direito a uma vida digna. A EPCI associou-se a esta 
campanha, cedendo as suas instalações (estúdio de imagem e de som), sensibilizando 
também os alunos a associarem-se a esta causa, realizando os vídeos e os spots de rádio. 

APSA – Associação Portuguesa de Síndrome de Asperger – é uma Instituição Particular de 
Solidariedade Social (IPSS), sem fins lucrativos, que nasceu em Lisboa, a 7 de Novembro de 

2003, por vontade de um grupo de pais. A APSA apoia e orienta pessoas com SA de todas 
as idades e as suas famílias a nível nacional. Os alunos da EPCI produziram e realizaram o 

vídeo institucional desta associação, que foi transmitido num programa da RTP. 

Fundação Make a Wish Portuguesa –A missão desta fundação é realizar desejos de crianças 
e jovens entre os 3 e os 18 anos, com doenças graves, progressivas, degenerativas ou 
malignas, para lhes levar um momento de alegria e esperança. A EPCI associou-se a este 
projeto, realizando o vídeo institucional da fundação, com os alunos do Curso Técnico de 
Audiovisuais. Os nossos alunos de Comunicação – Marketing, Relações Publicas e Publicidade 
também se associaram a esta causa, criando suportes comunicacionais de divulgação da 
mesma. 

4.1.Oferta Formativa 

Os cursos profissionais ministrados na EPCI, valorizam o desenvolvimento de competências 
para o exercício de uma profissão em articulação com o tecido empresarial local. 
A conclusão com aproveitamento de um Curso Profissional não necessita da realização de 
exames nacionais e confere ao alunoum diploma de nível secundário de educação e um 
certificado de qualificação profissional considerado por isso e para os devidos efeitos um Curso 
de dupla certificação, que em conformidade corresponde ao nível 4 da União Europeia. 
Ao integrarem o mercado de trabalho, os alunos são um elemento ativo da participação da 
EPCI no desenvolvimento local e regional, na medida em que respondendo às necessidades 
das Empresas das Áreas de Publicidade Marketing, Comunicação e Produção dos Media. 
A Escola Profissional de Comunicação e Imagem tem como oferta formativa três Cursos 
Profissionais de nível 4 a seguir referenciados: 
 

 Técnico de Comunicação Marketing, Relações Públicas e Publicidade; 

 Técnico de Audiovisuais; 
 Técnico de Multimédia; 

 CEF - Operador/a de Fotografia 

  Oferta Formativa da EPCI nos últimos cinco anos letivos 
 

Cursos 
Nº 

Turmas 

Nº total 
de 

alunos 
Ano Letivo 

Comunicação- Marketing Relações Publicas e Publicidades 4 103 

2014/2015 Técnico  de Audiovisuais 5 120 

Técnico Multimédia 3 62 

TOTAL 12 285   

Comunicação Marketing Relações Publicas e Publicidades 4 103 2015/2016 
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Técnico de Audiovisuais 5 129 

Técnico Multimédia 3 71 

Curso Vocacional - Básico 1 24 

Curso Vocacional - Secundário 1 26 

Total 14 353   

Comunicação Marketing Relações Publicas e Publicidades 3 88 

2016/2017 
Técnico de Audiovisuais 5 141 

Técnico Multimédia 3 73 

Curso Vocacional - Secundário 1 21 

TOTAL 12 323   

Comunicação Marketing Relações Publicas e Publicidades 3 85 

2017/2018 Técnico de Audiovisuais 6 155 

Técnico Multimédia 3 77 

TOTAL 12 317   

Comunicação Marketing Relações Publicas e Publicidades 3 80 

2018/2019 
Técnico de Audiovisuais 6 159 

Técnico Multimédia 3 79 

CEF tipo 3 Operador (a)de Fotografia 1 22 

TOTAL 13 340   

Comunicação Marketing Relações Publicas e Publicidades 3 83  

Técnico de Audiovisuais 6 110 2019/2020 

Técnico Multimédia 3 77  

CEF tipo 3 Operador (a)de Fotografia 1 21  

TOTAL 13    

 

4.2 Justificação da oferta de Educação e Formação Profissional face às 
necessidades/tendências identificadas a nível europeu, nacional e regional 

 
Consciente das mudanças provocadas pela globalização e da necessidade de adequar a oferta 
às exigências de uma sociedade da comunicação e do conhecimento, a EPCI sente 
necessidade de ajustar a sua oferta formativa às solicitações europeias, nacionais, regionais e 
locais. 

Ao integrarem o mercado de trabalho, os alunos, os alunos são o elemento ativo da 
participação da EPCI no desenvolvimento local e regional, na medida em que respondendo às 
carências de técnicos qualificados, fomentam a criação de emprego. 

A definição da oferta formativa é efetuada a nível regional e local com base nas orientações da 
Dgeste, Anqep, Câmara Municipal e Área Metropolitana de Lisboa e na procura por parte dos 
alunos e encarregados de educação. 

A Definição da oferta formativa da EPCI, a nível Europeu teve em conta o relatório 
Employmentand Social Developments in Europe, que estabelece ser necessário criar emprego 
nas áreas das novas tecnologias e de comunicação, atendimento ao cliente comércio 
internacional de bens e serviços. 
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As Escolas Profissionais, foram criadas em Portugal, para colmatar uma lacuna de décadas no 
sistema educativo, que implicou a falta de escolarização de elevada percentagem da 
população portuguesa, o que potenciou um baixo nível de desenvolvimento do país. 

A EPCI está situada no centro da cidade de Lisboa estabelecendo parcerias e protocolos com 
diversos(as) Parceiros (as) várias instituições publicas e privadas situadas incluindo a Câmara 
Municipal de Lisboa para a Formação em Contexto de Trabalho (FCT). 

Seguindo as metas estabelecidas pela autarquia, a EPCI pretende ser um exemplo em 
matérias de educação e formação de jovens, assegurando a igualdade de oportunidades no 
acesso ao ensino, a promoção do sucesso escolar e a aquisição de mais e melhores 
qualificações. 

Em conformidade com a visão estratégica e a missão adoptada para a EPCI, e face aos 
recursos físicos e humanos existentes, tem-se apostado numa oferta formativa em áreas que 
permitem seguir uma linha de especialização vocacional e profissional, capaz de complementar 
e competir com as demais escolas da região e oferecer uma formação de qualidade e 
excelência. 

Tendo por finalidade responder às necessidades nacionais e regionais de formação e de 
desenvolvimento tecnológicos, os currículos dos cursos foram criados e os programas 
adaptados às diferentes realidades laborais, visando uma integração dinâmica dos formandos 
no mundo do trabalho, através da aquisição de conhecimentos e competências profissionais. 

O paradigma estrutural de qualificações na região onde está inserida a escola, embora acima 
da média nacional, revela ainda fragilidades significativas. A supressão dessas debilidades 
deve ser baseada em medidas integradas que incidam em simultâneo na melhoria da 
qualidade das escolas e dos seus recursos humanos, técnicos e pedagógicos, no combate às 
desigualdades escolares, com as metas do perfil dos jovens à saída do ensino secundário. 

 
 
5-Estrutura Orgânica da Instituição e Cargos Associados 

 

Direção Geral

Direção Pedagógica

Professores e 
Formadores
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Financeiro e 
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Direção Geral (1 diretor) 

Desenvolve essencialmente a função administrativa e a função financeira  

Competências: 

 Administrar os recursos humanos, materiais e financeiros; 

 Representar a escola profissional junto do Ministério de Educação em todos os 
assuntos de natureza administrativa e financeira; 

 Dotar a EPCI de Estatutos; 

 Acompanhar e verificar a legalidade da gestão administrativa da escola; 
 Garantir a instrumentalização dos meios administrativos e financeiros necessários para 

fazer face a objectivos educativos e pedagógicos; 
 

Conselho Consultivo (3 elementos) 

Competências: 

 Dar parecer sobre o projeto educativo da escola; 

 Dar parecer sobre os cursos de ensino e formação profissional dual e outras ofertas 
educativas e formativas. 

 

Direcção Pedagógica (1Diretora) 

Desenvolve a função de gestão dos recursos humanos no que respeita aos professores e 
formadores e colabora na função financeira, articulando-se com a Direcção e com o 
Departamento financeiro e contabilidade, bem como assegura a função pedagógica, desde a 
qualidade dos serviços prestados, até à sua eficácia no cumprimento dos objectivos de ensino 
aprendizagem, passando pela sua organização. 

 Competências: 

 Organizar os cursos e demais actividades de formação e certificar os conhecimentos 
adquiridos; 

 Conceber e formular, sob orientação da entidade proprietária, o projeto educativo da 
escola, adoptar os métodos necessários à sua realização, assegurar e controlar a 
avaliação de conhecimento dos alunos e promover e assegurar um ensino de 
qualidade; 

 Representar a EPCI junto da respectiva tutela em todos os assuntos de natureza 
pedagógica; 

 Planificar e acompanhar as actividades curriculares; 

 Promover o cumprimento dos planos e programas de estudos; 

 Garantir a qualidade de ensino;  

 Zelar pelo cumprimento dos direitos e deveres dos professores e alunos da escola; 

 Negociar e/ou supervisionar parcerias com o meio empresarial na área de formação 
profissional. 
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Departamento da qualidade 

O departamento da qualidade é composto por todos os elementos que estiveram envolvidos no 
processo de acreditação, nomeadamente a Direção geral, a Direção Pedagógica, Serviços 
Administrativos e outros colaboradores para o efeito designados. 

 
Competências: 

 Garantir a qualidade dos serviços de forma a satisfazer as necessidades inerentes ao 
bom funcionamento da escola 

 Preparar e incentivar os recursos humanos da EPCI, através da sua formação contínua 
a da sua sensibilização para o compromisso da Qualidade 

 Incrementar a segurança nas operações internas e externas; 

 Otimizar a eficiência no funcionamento da organização tendo como orientação o 
Manual de Qualidade e a norma de gestão de todas as atividades relacionadas com a 
Qualidade e melhoria contínua; 

 Promover a formação em Qualidade dos intervenientes no processo formativo; 

 Promover a divulgação do Programa e dos instrumentos para a Qualidade; 

 Promover a atualização do Manual da Qualidade no Projeto Educativo; 
 Promover a elaboração de um manual de procedimentos; 

 Definir a metodologia para garantir o processo da melhoria contínua do Sistema de 
Gestão da Qualidade 

 Definir anualmente os objetivos da qualidade a integrar no Plano de atividades. 

 Estabelecer metodologias de controlo de informação 
 
Serviços Administrativos e Secretaria (3 elementos) 

Desenvolve a função da gestão financeira a um nível mais operacional, articulando-se com a 
Direcção, a Direção Pedagógica, a Secretaria e o Cram. Supervisiona a gestão 
aprovisionamento de todo o tipo de materiais e equipamentos, no que respeita ao aspecto 
financeiro 

Competências: 

 Assegurar em interligação coma Direção Pedagógica a organização dosprocessos 
do pessoal docente e não docente; 

 Promover as boas práticas administrativas;  

 Assegurar a gestão administrativa da escola, nomeadamente o controlo da 
emissão de certificados e diplomas, a conservação de atos de inscrição/ matrícula 
dos alunos, garantindo o arquivo dos documentos. 

 Assegurar o cumprimento dos procedimentos legais relativos à política de pessoal. 

Departamento Financeiro e Contabilidade 

Competências  

 Elaborar o plano financeiro anual; 
 Assegurar a organização contabilística da escola; 

 Executar todas as diretivas do Diretor Geral; 

 Assegurar a adequação dos meios financeiros aos objetivos da formação; 

 Informar periodicamente o Diretor Geral sobre os meios disponíveis e os meios 
necessários ao funcionamento normal da Escola; 
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 Promover a realização das ações com vista à arrecadação das receitas e ao 
pagamento das despesas; 

 Assegurar o respeito pelos procedimentos legais relativos à política de pessoal; 

 Assegurar a adequação dos meios financeiros aos objetivos da formação; 
 

Professores e Formadores (30 elementos) 

Desenvolvimento da função pedagógica adequada ao tipo de ensino da EPCI: prestação de 
um serviço de qualidade que aposta numa excelente relação pedagógica, baseada num 
contínuo estudo, pesquisa e actualização, quer de conteúdos, quer de formas de empatia, 
facilitadora do ensino - aprendizagem, com o objectivo de promover o sucesso dos alunos. 

Conselho Pedagógico (12 elementos) 

Competências: 

 Elaborar a proposta do projeto educativo da escola; 

 Planificar as actividades e projetos a desenvolver anualmente (Plano anual de 
actividades); 

 Promover a uniformização de critérios de avaliação dos alunos, ratificá-los e coordenar 
a sua aplicação, tendo em conta as normas legais aplicáveis; 
 

 Dinamizar e coordenar a realização de projetos interdisciplinares; 

 Identificar necessidades de aprendizagens no âmbito de cada direcção de turma; 

 Conceber e desencadear mecanismos de formação e apoio aos directores de turma 
em exercício e a outros docentes da escola, para o desenvolvimento das suas funções; 

 Propor à direcção pedagógica a realização de acções de formação no domínio da 
orientação educativa e de coordenação das atividades das turmas; 

 Elaborar o plano de formação e de actualização do pessoal docente e não docente e 
acompanhar a respectiva execução. 
 

Diretores de Turma (12 elementos) 

Competências: 

 Desenvolver acções que promovam e facilitem a correcta integração dos alunos na 
vida escolar; 

 Garantir aos professores da turma a orientação necessária ao desempenho das 
actividades próprias da acção educativa; 

 Garantir uma informação actualizada junto dos pais/encarregados de educação acerca 
da integração dos alunos na comunidade escolar, do aproveitamento escolar, das 
faltas a aulas e a actividades escolares. 

 

GAA - Gabinete de Apoio ao Aluno (2 elementos) 

Competências: 

 Apoiar e esclarecer dúvidas de âmbito escolar, suscitadas pelos alunos, 
nomeadamente no que se refere à realização de recuperações modulares, articulando-
se com o trabalho da secretaria professores, formadores, ediretores deturma e com 
o GAOE; 

 Entrevistar e apresentar a escola aos candidatos a alunos.  
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GAOE - Gabinete de Psicologia e Orientação Escolar  

Equipa Multidisciplinar de Apoio Educativo à escola Inclusiva (4 Elementos) 

Competências: 

 Sensibilizar a comunidade educativa para a educação 

 Orientar e apoiar os alunos no que diz respeito à caracterização e ao desenvolvimento 
de estratégias e acompanhamento de alunos com necessidades educativas especiais, 
sejam elas de carácter temporário, prolongadas ou permanentes; 

 Apoiar sempre que possível qualquer aluno ou turma, a pedido do próprio (s), de 
professor, de director de turma ou da direcção pedagógica. 
 
 

 GESP – Gabinete de Estágios e Saídas Profissionais (2 elementos) 

  Competências: 

 Apresentar a escola às empresas; 
 Promover a elaboração de parcerias e protocolos, angariação de estágios curriculares, 

e o seu acompanhamento através de professores orientadores e monitores das 
instituições/empresas, inseridos dentro da Formação em Contexto de Trabalho durante 
o período de formação dos alunos, normalmente no final do curso e excepcionalmente 
em fases intermédias daquele. 

 

GIC – Gestão Integrada de Carreira  

Este serviço acompanha o aluno após o estágio realizado no âmbito da Formação em Contexto 
de Trabalho e após a conclusão e Certificação do seu Curso Profissional. 

Gabinete de Comunicação e Imagem (3 elementos) 

Desempenha a função da Comunicação em Marketing 

        Competências: 

 Definir anualmente as estratégias de comunicação e respectivas acções a desenvolver, 
de acordo com as necessidades verificadas e de acordo com o orçamento existente. 

 Planificar e organizar as acções a desenvolver pontualmente e a realizar de forma 
contínua: em termos de comunicação institucional (através essencialmente da técnica 
de Relações públicas) como a gestão da informação nas redes sociais, a actualização 
do site, a participação em Feiras Formativas e eventos, a organização de Workshops 
para alunos e professores com temáticas variadas que não englobem matérias 
leccionadas nos cursos; em comunicação da técnica publicitária nas redes sociais; e 
comunicação promocional.    
 

 CRAM (2 elementos)  

Gestão de Stocks de todo o material técnico para utilização dos alunos nas aulas e para 
requisição dos mesmos, como computadores, câmaras de filmar, câmaras fotográficas. 
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 Infra-estruturas (3 elementos)  

Competências  

 Promover a limpeza de todo o espaço escolar;  
 Manutenção de todo o espaço a nível de reparações 

 

Recepção (2 elementos) 

Execução das correspondentes tarefas de um recepcionista, nomeadamente a função de 
relacionamento com aos públicos internos e externos. 

Competências 

 Atendimento ao público presencialmente; 

 Atendimento telefónico ao público; 

 Atendimento via email; 

 Gestão de eventuais reclamações; 

 Controle de entrada e saída de pessoas estranhas à escola; 

 Controle do comportamento dos alunos dentro da escola e na rua dentro do alcance da 
vista; 

 Informar os alunos que devem esperar pela chegada do professor, calmamente, 
partindo sempre do princípio que o professor chega para dar a aula, a não ser que lhe 
sejam dadas instruções em contrário; 

 
5.1-Corpo Docente 
 
Os professores e formadores, são sem dúvida, uma mais-valia para a concretização dos 
nossos objetivos. Desempenham um papel ativo em todo o processo de aprendizagem, 
fomentando, a par do saber fazer, o saber ser.  
Dada a especificidade do modelo pedagógico do Ensino Profissional, impõe-se aliar a total 
estabilidade do corpo docente nas áreas sociocultural, científica e tecnológica. 
 
A EPCI, na seleção dos seus professores, tem em conta os seguintes aspetos:  
 
• Adequação dos perfis dos candidatos às exigências previamente definidas;  

• Disponibilidade compatível com as necessidades do Projeto Educativo da Escola;  

• Facilidade de adaptação à mudança e espírito inovador e empreendedor.  
 
A EPCI procede à avaliação formativa dos processos educativos e está sempre recetiva a 
atitudes de intervenção e mudança por parte do seu corpo docente. 
A EPCI tem se caracterizado por um corpo docente estável e com uma experiencia profissional 
significativa, constituído por 30 professores e formadores. São tidas em conta variáveis como 
as habilitações profissionais dos candidatos e a sua experiência no ensino e/ou no mercado de 
trabalho da área a leccionar.  
Não esquecendo o aspecto legal, nomeadamente o Decreto-Lei 92/2014 de 20 de junho no seu 
artigo 30º 31º, na selecção de pessoal docente para leccionar as disciplinas da área 
sociocultural e da área científica, utilizando-se os mesmos critérios de selecção que para os 
graus correspondentes do ensino secundário regular. 
Quanto à área técnica, optamos por professores com habilitações académicas e bastante 
experiência de ensino, bem como por formadores que trabalham nas respectivas áreas 
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técnicas dos cursos em diferentes instituições, como em produtoras, editoras de revistas, em 
canais televisivos, em empresas de informática, em agências de publicidade, em 
universidades, entre outras. 
É necessário que todos os docentes possuam CAP – Certificado de Aptidão Profissional, 
emitido pelo Instituto de Emprego e Formação Profissional. Valoriza-se a formação profissional 
dos professores, quer a nível pedagógico, quer a nível técnico, tendo-se em conta 
nomeadamente se são profissionalizados ou possuem Mestrado nas respectivas áreas de 
ensino. 
Cerca de um terço são efectivos, sendo que alguns deles se mantêm em exercício nas suas 
funções como professores desde o início da criação da EPCI, pioneira no ensino profissional, 
ou seja, desde há vinte e um anos. A experiência destes professores tem permitido uma visão 
global e histórica da filosofia desta escola, os quais, devido à sua estabilidade, sempre 
investiram na sua própria formação individual durante todos estes anos, nomeadamente 
através de cursos de valorização profissional e actualização académica. Em conformidade, têm 
estes professores contribuído para a manutenção e transmissão dos valores institucionais da 
EPCI, conseguindo simultaneamente a adaptação contínua desta à conjuntura sociocultural, 
mantendo o prosseguimento dos seus objectivos de credibilidade, relacionamento interpessoal 
e motivação junto dos seus alunos, de forma a continuar a ser uma mais-valia nas suas vidas e 
percursos, não apenas ao nível do”saber”, mas também ao nível do “ser “. 
Relativamente aos restantes docentes, são prestadores de serviços, nomeadamente por 
desempenharem funções profissionais noutros locais, principalmente no que respeita às áreas 
técnicas, dado o carácter profissional do ensino ministrado. 
 
5.2 Corpo não docente 

O corpo não docente é constituído por 10 colaboradores, é indispensável ao bom 
funcionamento da EPCI, encontra-se distribuído por várias categorias e áreas de atividade: 
serviços administrativos, contabilidade, técnicos, assistentes operacionais, de acordo com o 
nível e necessidades da EPCI. 

5.3 Corpo Discente 

As Escolas Profissionais, neste caso em particular a EPCI, vieram preencher uma lacuna no 
sistema educativo, formando quadros intermédios que se querem agentes de mudança, 
capazes de responder às são convidados pelas empresas de acolhimento (locais onde os 
alunos realizaram a Formação em Contexto de Trabalho) a ingressar nos seus quadros de 
pessoal.  
O GESP assume assim um papel prioritário, como primeira instância de resposta às 
necessidades e reencaminhamento dos formandos para as empresas e instituições. Este 
gabinete em parceria com o tem também como função:  
• Informar, apoiar e orientar os formandos para a inserção no mercado de trabalho, através da 
divulgação da formação promovida pelas diversas entidades;  

• Organizar grupos para dinamização de sessões práticas sobre técnicas de procura de 
emprego;  

• Divulgar oportunidades de emprego, entre outras atividades, sempre sob a orientação técnica 
dos responsáveis;  

• Estimular a confiança e valorizar as qualidades pessoais e profissionais como princípios 
fundamentais, na procura ativa de emprego.  
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Além disso, considerando o bom nível do corpo técnico docente e o seu relacionamento 
permanente com o tecido empresarial local e regional, bem como o reconhecimento por parte 
destes da valia do ensino ministrado, tem sido facilitada a inserção dos jovens finalistas no 
mundo do trabalho.  
Partindo deste propósito, a EPCI segue como filosofia do ensino/aprendizagem uma perfeita 
inclusão escolar e social dos seus alunos.  
No âmbito da promoção e inserção dos jovens diplomados, é prática da EPCI, através do 
GESP- Gabinete de Estágios e Saídas Profissionais angariar estágios curriculares em 
empresas locais e regionais para todos os seus alunos, tendo sempre presente o perfil de cada 
um, de modo a colocar cada aluno no lugar certo. Sucede, na grande maioria das vezes, que 
durante e após a conclusão dos cursos, os jovens  
 
5.4 Pais /Encarregados de Educação 
 
Uma das preocupações atuais da EPCI é o desenvolvimento escola-meio através da 
participação orgânica no processo educativo de todos os intervenientes: alunos, docentes, 
encarregados de educação, entidades socioeconómicas e comunidade em geral. Desta forma, 
os pais e encarregados de educação dos alunos fazem parte integrante do Conselho 
Consultivo da escola. 
A EPCI procura manter reuniões informais e pontualmente formais com os pais e encarregados 
de educação dos alunos por intermédio da Direção, Direção Pedagógica e Diretores de Turma, 
procurando envolver os mesmos nas atividades dos seus educandos na escola, quer no 
exterior. 
 
5.5 Parcerias e Protocolos 
 
A EPCI aposta numa forte relação com a comunidade estabelecendo parcerias e protocolos 
com entidades, do setor público, privado e social, e no âmbito de atividades nas áreas do 
ensino, da saúde, da investigação e da cultura. Os frutos que essas parcerias geram são 
incrivelmente benéficos para todos os envolvidos, de maneiras diferentes que: 

 Servem de intercâmbio de experiencias; 

 São fontes de conhecimento, saber e servem para os alunos desenvolverem e 
aperfeiçoarem os conhecimentos adquiridos na escola, nomeadamente na FCT 

 Desenvolvem ou melhoram competências linguísticas e comunicacionais; 

 Os alunos contatam com com realidades culturais, sociais e laborais distintas daquelas 
em que estão inseridos 

 
O nosso Projeto Educativoestá articulado com a comunidade envolvente e com o 
desenvolvimento estratégico europeu, nacional e regional orientando-o para comunidades 
aprendentes e integrando-o na Comunidade Europeia à qual pertencemos. Consideramos 
prioritário passar este testemunho aos mais jovens, consciencializando-os enquanto atores de 
um espaço constituído por países e culturas diferentes, com interesses comuns e com 
oportunidades para todos os cidadãos. Assim, o estabelecimento de relações laborais e sociais 
é inerente à sua existência e ao seu funcionamento. Isto é verdadeiro para qualquer 
organização, seja qual for o ramo de atividade, e torna-se um lema e uma boa conduta para as 
organizações educativas, dada a sua vocação comunitária e a estreita relação que 
estabelecem com as comunidades que servem.  
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A EPCI, em si mesma, é geradora de conhecimento e intervém na comunidade, mas para 
cumprir a sua missão precisa de estabelecer laços e relações de colaboração/parceria com as 
instituições que a complementam. Assim, desenvolve o seu projeto de formação, em parceria 
com instituições locais, regionais, nacionais e internacionais que:  
 
• Servem de intercâmbio de experiências;  

• São fontes de conhecimento/saber, bem como, de Formação em Contexto de Trabalho onde 
os alunos desenvolvem os conhecimentos adquiridos na Escola;  

• Alargam competências linguísticas e comunicacionais;  

• Trocam saberes com jovens de outras nacionalidades;  

• Contatam com realidades culturais, sociais e laborais distintas daquelas em que estão 
inseridos.  
 

A EPCI ao longo do seu percurso, tem desenvolvido parcerias e protocolos de estágio com 
diferentes tipos de instituições, como estações de Televisão, Imprensa escrita, empresas de 
Audiovisuais, Agências de Comunicação, empresas Multimédia, ou sejam, organizações de 
áreas de actividade conexas com os objetivos dos diferentes Cursos lecionados na Escola. 

Concretamente temos a referir : 

TVI - Science 4 You - Bold International - Corinthia Hotel - Tap - Valentim de Carvalho - Benfica 
TV - Cofina MediaSGPS, S.A - GO.S-TV - El Corte Inglês - Movijovem  - Fundação Calouste 
Gulbenkian – Medialuso, produções para televisão lda. - RTP - Câmara Municipal de Lisboa - 
Câmara Municipal de Sintra - Dress for Success - WYgroup -  Jornal Público - ShineIberia - 
Roda dos Sons - Alzheimer Portugal - Fullsix - Fidelidade - Fremantlemedia Portugal - Garage - 
BlastingEnergy - Meristema - Clube os Ursus - Alverca TV - Ementa SB - Grupo Frederico TR- 
Visual Take - Europalco - HappyCode - Body Hut -  Instituto Ciências Educativas - Click Criativo 
- Centrimagem - Sociedade Portuguesa de Esclerose Múltipla -Tuga Trips - Impresa - AFB 
Learning - I'M - Dimep - Instanta - Colorfoto - Fnac - Fotosport - Global Clock - Clinica Replace - 
DietImport - Omnia Produções - LXPro - SP Televisão - Yellow Star Company - Sound Station - 
S-23 Print Solutions - Mais Nutrição - Inspiring Future - Kat Vitorino Photography – Bemyself - 
FNAC -Teatro Nacional de São Carlos, Manga Limão Produções,Centro de Saúde de Sete 
Rios, Instituto Superior Técnico (para a prática de Educação Física), entre outras. 

5.6 Capacidade, qualidade e adequação das infraestruturas educativas, 
equipamentos e recursos didaticos 

A EPCI possui: 

 16 salas de formação geral, equipadas com TVs; Videoprojetores Fixos; Videoprojetores 
móveis; Retroprojetores; Quadros Interactivos; Beam, Projection DVDs e 
Videogravadores;  

 Salas de informática, equipadas com Software- windows 10; Adobe CC 2017; Protools; 
2 laboratórios (fotografia e Imagem Digital) Estúdios (Imagem, Régie, Áudio) 

 Estúdio e Laboratório de fotografia equipado com Ampliadores; 
Marginadores,Revógios,tanques,Polymax,5 Nikon F55,2 Nikon D40;2 Pentax P30; 4 

DSLR´s Canon; 
 Estúdio de Imagem equipado com 3 BETACAM,2 Colunas Sony, Tripés; JVC ProHD, 

Follow Spot, projetores, 2Kits Iluminação,Perche,4 DVCAM,3 Câmara JVC,7 Mini DV,4 
Tripés Libec,Microfones,DVDs,3 Sony 1000 E, Teleponto; 
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 Régie equipada com:6 TV; DVDs,Ups, Decks Áudio STR-BE405/CDP-
211/JE520,Amplificadores,Mesa de som, Sony 8/Soundcraft, Mesa de Luz, viewfinder 
DXF-41,Headset,Intercom Type, bateria, Punhos zoom, Distribuidor Vídeo.  

 Estúdio de Áudio equipado com Mesa Mistura, Meter Bridge ,Gravador, 3Gravadores 
Audio digitais portáteis; Interface Midi, Sintetizador; Módulo de Sons, Processador de 
Efeitos, Enhancer, Analisador de Espectro/EQ; Compressores, Gates, Rack Jack, 
Amplificadores, Pre-Amp, Mesa de Mistura, Instrumentos musicais e microfones. 

 
A Escola está equipada com uma sala de Estudo que inclui uma Biblioteca/Mediateca 

            A Escola possui salas de convívio/refeições para a população escolar. 
 

6. A EPCI e a Garantia da Qualidade 

A EPCI, assumiu o compromisso de implementação de um Sistema de Garantia da Qualidade 
em alinhamento com o Quadro EQAVET e com a melhoria contínua da sua oferta formativa, 
tendo em conta o seu contexto, missão, visão e objetivos estratégicos, que passam sobretudo 
pelo sucesso educativo. 

Estabeleceu-se um plano de ação e constitui-se uma equipa dinamizadora da qualidade, 
coordenada pela diretora pedagógica da EPCI, estabelecendo-se mudanças a implementar nas 
práticas em uso, face aos princípios EQAVET. 

O conjunto de mecanismos de controlo e os indicadores propostos pelo Quadro EQAVET a 
desenvolver, vão constituir um sistema de garantia de qualidade, onde se relevam os 
conhecimentos adquiridos, as capacidades, as competências e qualificações dos indivíduos, 
assim como a pertinência e valor das ofertas formativas. Constitui e constituirá um instrumento 
de referência (benchmarking) e avaliação por parte dos(as) operadores(as) de EFP e de todas 
partes interessadas – os stakeholders. 

É e será também uma forma de transparência, proporcionadora da fiabilidade, que permitirá 
supervisionar o valor das formações e certificados e, facilitar a convergência europeia e a 
mobilidade dos(as) estudantes e dos(as) trabalhadores(as). 

Embora a EPCI siga os mecanismos ditados pela legislação, sempre aplicou, embora de forma 
não formal, instrumentos para aferição da qualidade da formação desenvolvida. 

Por conseguinte, as práticas desenvolvidas, sempre tiveram a intenção de contribuir para o 
aumento do grau de satisfação das partes interessadas, permitindo assegurar a confiança na 
qualidade dos serviços prestados e ao mesmo tempo reforçar a eficácia e organização da 
nossa instituição.  

Quanto à política da qualidade, podemos dizer que desde sempre que a EPCI primou por 
estabelecer como prioridade do ensino aprendizagem aí prestado, a qualidade do mesmo, 
baseado no relacionamento personalizado, exigido na interação professor aluno, bem como na 
selecção e recrutamento de professores e formadores com formação atualizada, adquirida não 
só academicamente mas também através de experiencia profissional. Com estas exigências 
sempre pretendeu a escola focar-se numa eficácia do seu ensino junto dos seus destinatários 
principais, os públicos alunos, formando-os com uma vertente verdadeiramente profissional, 
filosofia aliás em que se fundamentou a criação dos cursos profissionais, desde o seu início em 
1989, motivo pelo qual nos mantivemos até aqui como uma escola de referência. 
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Simultaneamente, o prestígio da EPCI foi um objetivo conseguido através das muitas parcerias 
efetuadas com instituições diversas, privadas e públicas, nomeadamente para conseguir 
estágios verdadeiramente adequados aos conteúdos apreendidos em cada curso. Isto, de 
forma a receber um feedback favorável por parte das instituições face ao trabalho desenvolvido 
pelos estagiários, bem como um conhecimento por parte destes que fosse uma mais-valia na 
sua integração no mundo do trabalho. 

A partir de 2014, nos termos do Decreto-Lei n.92/2014 de 20 de Junho, as escolas profissionais 
são especificamente objeto de avaliação sistemática com o objetivo de monitorizar os 
processos e resultados e fazer prestação pública de contas de acordo com os pressupostos da 
respetiva autorização de funcionamento. 

Em conformidade foi criado o Quadro de Referencia de Garantia da Qualidade para a 
Educação e Formação Profissionais (Quadro EQAVET), concebido para melhorar a educação 
e formação profissional (EFP) no espaço europeu, colocando à disposição das autoridades e 
dos operadores ferramentas comuns para a gestão da qualidade, a aplicar no âmbito da 
legislação e das práticas nacionais. 

O modelo de organização e funcionamento da EPCI, determina assim a partir de então, a 
adoção de um modelo de avaliação da escola, configurado pelo Quadro EQAVET, assumindo-
se um compromisso com a Qualidade como fator chave para o sucesso, visando uma melhoria 
contínua da organização. 

Assumimos a necessidade de adaptação do nosso modelo ao Quadro de Garantia da 
Qualidade na Educação e Formação Profissional (EQAVET), pois, deste modo, será possível 
beneficiar de outras experiências e conhecimentos, melhorar o nosso sistema de Garantia da 
Qualidade e, ao mesmo tempo, obter uma maior visibilidade dos resultados alcançados. 

O compromisso da EPCI com a qualidade fundamenta-se na busca contínua de uma formação 
de excelência, promovendo valores indispensáveis ao exercício de uma profissão e ao 
exercício da cidadania fomentando o respeito pelo ambiente e responsabilidade social e na 
satisfação dos Stakeholders internos e externos, promovendo a divulgação, manutenção e 
revisão dos seus processos sempre que necessário, com vista à melhoria continua dos 
indicadores, assegurar o compromisso e responsabilização de todos os colaboradores com o 
Sistema de Garantia da Qualidade e cumprir o normativo do RGPD- Regulamento Geral de 
Proteção de Dados 

O processo de implementação do sistema de garantia da qualidade alinhado com o Quadro 
EQAVET inclui, de acordo com os seguintes princípios definidos:  
 
a) A elaboração deste documento-base, onde firmamos o nosso compromisso;  

b) O plano de ação em conformidade;  

c) A implementação do sistema de garantia da qualidade delineado, incluindo o trabalho sobre 
o conjunto dos indicadores seleccionados;  

d) Adoção de um modelo estruturado e organizado de avaliação interna e externa; 

e) A solicitação da verificação (auditoria) de conformidade do sistema de garantia da qualidade 
com o Quadro EQAVET.  

 
7. Objetivos Estratégicos do Alinhamento do Sistema de Garantia da 

Qualidade com o Quadro EQAVET 
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Tendo em conta o plano estratégico e de forma a melhorarmos s nossa prestação, apontamos 
os seguintes objetivos estratégicos: 
 
1. Aquisição de uma nova cultura organizacional com novas práticas, processos, 
procedimentos, gestão documental e assente na reflexão crítica resultante da autoavaliação e 
heteroavaliação;  
2. Alinhamento dos objetivos estratégicos da EPCI com as políticas e estudos para o ensino 
profissional:  
3. Aumento e diversificação de parcerias para suporte da atividade da EPCI e das suas opções 
estratégicas;  
4. Aumentar e melhorar o envolvimento e participação de todos os stakeholdersnos processos 
de decisão e em todas as fases do ciclo (PDCA – Planeamento, Implementação, Avaliação, 
Revisão);  
5. Aumentar a transparência e a visibilidade de processos, objetivos, indicadores, metas e 
resultados alcançados pela escola;  
6. Articulação do plano de formação dos colaboradores e professores com as opções 
estratégicas da EPCI;  
7. Solidificação e aumento dos projetos a proporcionar aos alunos para favorecer a sua 
aprendizagem, autonomia e sucesso escolar;  

8. Certificação do SGQ da EPCI em alinhamento com o Quadro EQAVET. 
 
 

8. Identificação do Stakeholders 

 
As organizações enquanto sistema aberto defrontam-se diariamente com desafios vários fruto 
de uma sociedade em constante mudança e inovação, globalizada e cada vez mais 
competitiva. 

Desta forma, o sucesso das organizações depende não só das estratégias organizacionais que 
determinam escolhas dos produtos e serviços oferecidos ao mercado, mas também da relação 
que estabelecem com os Stakeholders, que a nível interno ou externo interferem na 
consecução dos objetivos organizacionais. 

Os Stakeholders são partes interessadas nas ações e desempenhos de uma organização, 
sendo por isso necessário assegurar que a sua participação, expetativas e necessidades sejam 
conhecidas e consideradas para se alcançar o sucesso. 

É fundamental que a EPCI tenha bem identificados os seus Stakeholders e quais os seus 
interesses de forma a melhorar a sua performance organizacional e a estabelecer uma 
comunicação eficaz e sólida. 

Stakeholders Internos: Direção, direção pedagógica, alunos, docentes Orientadores de 
FCT/PAP, GAOE, e pessoal não docente. Todos os recursos humanos existentes na EPCI 
devem colaborar na visão estratégica da escola, adotando, partilhando objetivos institucionais, 
participando anualmente no processo avaliativo. 

Neste processo de melhoria contínua, é de particular relevância a participação dos alunos, 
porque sendo eles o público-alvo da formação das escolas, devem assumir um papel ativo na 
mudança e na melhoria dos resultados. 
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Stakeholders externos: empresas parceiras de estágios com quem a EPCI estabelece 
protocolos, Pais/EE, Colaboradores 

Os cursos profissionais tem como um dos seus principais objetivos, estreitar as ligações entre 
os formandos e o mercado de trabalho sendo para que tal, de grande importância envolver 
neste processo os parceiros de estágio das empresas/empregadores, que nos dão o feedback 
acerca das competências, desempenhos técnicos e profissionais dos alunos e que precisam 
ser continuamente melhoradas e ajustadas às necessidades do mercado de trabalho. 

A responsabilidade atribuída aos diferentes Stakeholders é fundamental para que se alcancem 
os objetivos propostos. Cada interveniente deve ter a noção da importância do seu papel. 
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STAKEHOLDERS Tipo Envolvimento 
Momento de 

envolvimento 
(PDCA) 

Responsabilidades Periocidade Evidências do envolvimento 

Aluna(o)s Interno Total 

Planeamento 

Participação na definição e planeamento de 
atividades curriculares e extracurriculares para o 
ano letivo 

Início do ano 
letivo 

Reuniões em sala dos alunos com a(o)s 
Orientador(a)s de Turma e com 
Professora(o)s 

Participação na definição e planeamento de 
estratégias para ultrapassar possíveis 
constrangimentos e colmatar lacunas 

Diário 
Permanente diálogo da(o)s aluna(o)s com 
as Orientadora(o)s de Turma e com as 
Professora(o)s 

Participação na definição dos objetivos 
estratégicos e na oferta formativa da escola 

Anual - junho 
de cada ano 

Ata do Conselho Consultivo- 
(Representante da(o)s Aluna(o)s - 
Conselho Consultivo) 

Implementação 

Adotar a filosofia do ensino/aprendizagem  

Diário 

Registo de classificações/Registo de 
assiduidade/Registo de 
sumários/Relatórios/Planos de 
recuperação/Projetos e atividades 

Ser assídua(o), obter sucesso escolar e cumprir 
com o trabalho e atividades propostas 

Avaliação 

Realizar a autoavaliação modular 
No fim de cada 
módulo 

Autoavaliação modular - Pautas Módulo 

Responder aos Inquéritos 
Abril e Junho 
de cada ano 

Inquérito de Satisfação da(o)s aluna(o)s e 
Inquérito de Avaliação da(o)s 
professora(o)s 

Participar na avaliação da qualidade da escola 
Anual - junho 
de cada ano 

Ata do Conselho Consultivo- 
(Representante da(o)s Aluna(o)s - 
Conselho Consultivo) 

Revisão Participar em reuniões 
Uma no final 

de cada 
período letivo 

Reunião com OE´s após Reunião de 
Avaliação Periódica de Turma 
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Uma no final 
de cada 

período letivo 
Reuniões de Delegada(o)s de Turma 

Sugerir melhorias quer ao nível dos resultados 
quer ao nível das práticas de gestão da escola 

Anual - junho 
de cada ano 

Ata do Conselho Consultivo- 
(Representante da(o)s Aluna(o)s - 
Conselho Consultivo) 

Professora(e)s Interno Total 

Planeamento 

Realizar propostas de atividades curriculares e 
extracurriculares 

No início de 
cada ano letivo 

Plano Anual de Atividades 

Realizar propostas de formação profissional para 
a(o)s própria(o)s 

No final de 
cada formação 

Inquérito de satisfação da(o)s profissionais 
com a formação profissional ministrada 

Concertar a formação profissional com a Direção 
da escola 

No início de 
cada ano letivo 

Plano Anual de Formação da(o)s 
Profissionais 

Participação na definição dos objetivos 
estratégicos e na oferta formativa da escola 

Anual - julho 
de cada ano 

Ata do Conselho Consultivo- 
(Representante da(o)s Professora(e)s - 
Conselho Consultivo) 

Implementação 

Implementar e desenvolver o 
ensino/aprendizagem de qualidade  

Diário 

Registo de classificações/Registo de 
assiduidade/Registo de 
sumários/Relatórios/Planos de 
recuperação/Projetos e atividades 

Capacitar a(o)s aluna(o)s com ferramentas 
tecnológicas e inovadoras de aprendizagem 

Promover nos alunos o desenvolvimento 
individual, social e profissional para que lhes 
permita o sucesso escolar e a integração no 
mercado de trabalho 

Conhecer e participar no processo de garantia da 
qualidade da escola 

Reuniões/Apresentações sobre o SGQ  

Avaliação 

Realizar a sua autoavaliação 
No final de 

cada ano letivo 
Inquérito de Autoavaliação - Avaliação de 
Desempenho 

Realizar a avaliação da(o)s aluna(o)s 
No final de 

cada módulo 
Pautas de cada módulo 

Realizar a avaliação da formação profissional No final de Inquérito de satisfação da formação 
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recebida cada formação profissional recebida 

Realizar a avaliação da satisfação geral da 
escola 

Maio de cada 
ano 

Inquérito de satisfação geral dos 
profissionais 

Participar na avaliação da qualidade da escola 

No início de 
cada ano letivo 
e em maio de 

cada ano 

Reuniões da(o)s Profissionais com a 
Direção 

Anual - junho 
de cada ano 

Ata do Conselho Consultivo- 
(Representante da(o)s Professoras(e)s - 
Conselho Consultivo) 

Revisão 

Participar na revisão dos resultados, práticas de 
gestão e metas 

No início de 
cada ano letivo 
e em maio de 

cada ano 

Reuniões dos Profissionais com a Direção 

Sugerir melhorias quer ao nível dos resultados 
quer ao nível das práticas de gestão da escola 

Anual - junho 
de cada ano 

Ata do Conselho Consultivo- 
(Representante da(o)s Professora(e)s - 
Conselho Consultivo) 

Colaboradora(e)s Interno Total 

Planeamento 

Realizar propostas de formação profissional para 
a(o)s própria(o)s 

No final de 
cada formação 

Inquérito de satisfação da(o)s profissionais 
com a formação profissional ministrada 

Concertar a formação profissional com a Direção 
da escola 

No início de 
cada ano letivo 

Plano Anual de Formação da(o)s 
Profissionais 

Participação na definição dos objetivos 
estratégicos e na oferta formativa da escola 

Anual - junho 
de cada ano 

Ata do Conselho Consultivo- 
(Representante da(o)s Colaboradora(e)s - 
Conselho Consultivo) 

Implementação 

Colaborar na implementação e desenvolvimento 
do ensino/aprendizagem de qualidade. 

Diário 

Registo de Assiduidade 

Ser prestável para toda comunidade escolar e 
zelar pelos recursos físicos da escola 

Registo de Ocorrências; Livro de 
Reclamações 

Conhecer e participar no processo de garantia da 
qualidade da escola 

Reuniões/Apresentações sobre o SGQ  
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Avaliação 

Realizar a sua autoavaliação 
No final de 

cada ano letivo 
Inquérito de Autoavaliação - Avaliação de 
Desempenho 

Realizar a avaliação da formação profissional 
recebida 

No final de 
cada formação 

Inquérito de satisfação da formação 
profissional recebida 

Realizar a avaliação da satisfação geral da 
escola 

Maio de cada 
ano 

Inquérito de satisfação geral dos 
profissionais 

Participar na avaliação da qualidade da escola 

No início de 
cada ano letivo 
e em maio de 

cada ano 

Reuniões da(o)s Profissionais com a 
Direção 

Anual - junho 
de cada ano 

Ata do Conselho Consultivo- 
(Representante da(o)s Colaboradora(e)s - 
Conselho Consultivo) 

Revisão 

Participar na revisão dos resultados, práticas de 
gestão e metas 

No início de 
cada ano letivo 
e em maio de 

cada ano 

Reuniões dos Profissionais com a Direção 

Sugerir melhorias quer ao nível dos resultados 
quer ao nível das práticas de gestão da escola 

Anual - junho 
de cada ano 

Ata do Conselho Consultivo- 
(Representante da(o)s Colaboradora(e)s - 
Conselho Consultivo) 

Entidade 
Proprietária (CA) 

Interno Parcial 

Planeamento 

Estabelecer as linhas estratégicas (objetivos e 
metas) da escola; Validar a Oferta Formativa 
proposta; Administração geral da atividade, 
recursos humanos, físicos e financeiros do 
estabelecimento de ensino. 

Mensal 

Atas de reuniões mensais do Conselho de 
Administração e participação no Conselho 
Consultivo e Relatório de Contas Mensais 
e Anuais 

Avaliação Avaliar os resultados 

Revisão 
Revisão das linhas estratégicas (objetivos e 
metas) 

Anual - junho 
de cada ano 

Atas de reuniões mensais do Conselho de 
Administração e participação no Conselho 
Consultivo 

Direção e Direção Interno Total Planeamento Definir e validar a Oferta Formativa Em janeiro do Oferta Formativa definida e atas de 
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Pedagógica ano civil do 
ano letivo a 

iniciar 

reuniões com validação final 

Planear e implementar as linhas estratégicas do 
funcionamento  

No início de 
cada ano letivo 

Calendário escolar; Calendário de FCT; 
Calendário de PAP; Distribuição de 
horários; Plano Anual de Atividades; Plano 
Anual de Formação dos Profissionais; 
Plano de Ação; Calendário do Plano de 
Ações. 

Definição e Revisão do Projeto Educativo e 
Regulamentos 

No início de 
cada ano letivo 

Projeto Educativo e Regulamentos 

Recolher e validar as propostas de definição e/ou 
atualização dos Planos Curriculares de cada 
curso 

Em julho do 
ano civil do 
ano letivo a 

iniciar 

Planos Curriculares dos Cursos e Atas do 
Conselho Pedagógico 

Implementação 

Coordenar, assegurar, acompanhar e controlar 
de forma permanente da atividade e 
funcionamento planeado 

Diário Report e Relatório mensal das atividades; 

ao longo do 
ano letivo 

Reuniões com OE´s, Reuniões com CE´s; 
Conselho Pedagógico; Reuniões com 
profissionais;  

Colaborar na implementação do processo de 
garantia da qualidade EQAVET 

Processos; Plano de Ação; Plano Anual de 
Atividades; Plano de Formação dos 
Profissionais; 

Aprovação de documentos e procedimentos Impressos, Mapas, Listas, Inquéritos 

Avaliação 

Participar na monitorização dos resultados e 
práticas de gestão 

Mensal 
Mapa de Monitorização dos Indicadores: 
Mapa de Monitorização do Plano de Ação; 
Mapa de Ações de Melhoria; 

Proceder à autoavaliação da escola 
Em outubro e 

em maio 
Balanços Finais; Relatório de Gestão; 
Balanços Intercalares; 

Avaliar o Desempenho dos profissionais 
julho do ano 

letivo a 
Avaliação de Desempenho dos 
Profissionais 
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terminar 

Revisão 

Colaborar na revisão do SGQ 
ao longo do 
ano letivo 

Revisão de Mapas, impressos, listas, 
documentos de gestão, inquéritos, 
processos 

Revisão de objetivos e metas maio e outubro 
Balanços Finais; Relatório de Gestão; 
Balanços Intercalares; 

Recolher e levar a aprovação melhorias 
sugeridas quer ao nível dos resultados quer ao 
nível das práticas de gestão da escola; Revisão 
das práticas de gestão 

ao longo do 
ano letivo 

Reuniões com stakeholders internos e 
externos 

outubro, maio 
e julho 

Conselho Pedagógico 

Anual - junho 
de cada ano 

Ata do Conselho Consultivo 

Pais / 
encarregados de 

educação 
Externo Total 

Planeamento 
Participação na definição dos objetivos 
estratégicos e na oferta formativa da escola 

Anual - junho 
de cada ano 

Ata do Conselho Consultivo- 
(Representante da(o)s Pais/EE - Conselho 
Consultivo) 

Implementação 

Participar no desenvolvimento individual, social e 
profissional dos seus filhos/educandos ao longo do 

ano letivo 
Reuniões dos Pais/EE com OE´s 

Envolvimento em atividades e projetos dos 
filhos/educandos 

Avaliação 

Realizar a avaliação da satisfação geral da 
escola 

Maio de cada 
ano 

Inquérito de satisfação geral dos Pais/EE 

Participação na avaliação interna da escola 

Anual - junho 
de cada ano 

Atas Conselho Consultivo (Representante 
dos Pais/EE - Órgão Consultivo) 

Revisão 
Sugerir melhorias quer ao nível dos resultados 
quer ao nível das práticas de gestão da escola 

Parceiros 
institucionais: 

nacionais, locais, 
Externo Total Planeamento 

Participação na definição dos objetivos 
estratégicos e na oferta formativa da escola 
(nacionais) 

Anual - junho 
de cada ano 

Ata do Conselho Consultivo- (Entidades 
convidadas - Conselho Consultivo) 
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regionais  

Implementação 

Participar no desenvolvimento individual, escolar, 
social e profissional do aluno (nacionais) 

ao longo do 
ano letivo 

Protocolos, Parcerias, Candidaturas, 
Dossier ERASMUS 

Dar a conhecer realidades culturais, sociais e 
laborais distintas daquelas em que estão 
inseridos (nacionais) 

Avaliação 
Participação na avaliação interna da escola 
(nacionais) 

Momento de 
defesa das 

PAP´s 
Participação no Júri das PAP 

Revisão 
Colaborar na formação e definição de estratégias 
para ultrapassar possíveis constrangimentos e 
colmatar lacunas (nacionais) 

Anual - junho 
de cada ano 

Ata do Conselho Consultivo- (Entidades 
convidadas - Conselho Consultivo) 

Entidades/ 
Empresas/ 
Parceiros 

(empregadores) 

Externo Total 

Planeamento Identificar áreas de formação prioritárias. 
Anual - junho 
de cada ano 

Ata do Conselho Consultivo- (Entidades 
convidadas - Conselho Consultivo) 

Implementação 

Proporcionar aos alunos a inserção no mercado 
de trabalho 

diário 

Registo de colocação da(o)s aluna(o)s - 
Taxas de Empregabilidade 

Divulgar oportunidades de emprego junto da 
comunidade educativa 

Bolsa de emprego 

Avaliação Avaliar o desempenho dos empregados 

em fevereiro 
do 2-º ano cicil 
após o ano civil 

que 
terminaram o 

curso 

Inquérito de satisfação dos empregadores 

Revisão 
Colaborar na formação e definição de estratégias 
para ultrapassar possíveis constrangimentos e 
colmatar lacunas 

Anual - junho 
de cada ano 

Ata do Conselho Consultivo- (Entidades 
convidadas - Conselho Consultivo) 

Entidades de 
Acolhimento 

Externo Total Planeamento 

Participação na definição dos objetivos 
estratégicos e na oferta formativa da escola 

Anual - junho 
de cada ano 

Ata do Conselho Consultivo- (Entidades 
convidadas - Conselho Consultivo) 

Participar no Plano de realização da FCT 
ao longo do 
ano letivo 

Parcerias, Protocolos, Plano Individual de 
FCT e Cronogramas de FCT 
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antes da 
realização de 

cada FCT 

Implementação Receber, acompanhar e integrar os formandos 
alo longo da 
realização da 

FCT 

Plano Individual de FCT e Cronogramas 
de FCT 

Avaliação 
Avaliar a FCT da(o) aluna(o) no final da 

realização de 
cada FCT 

Avaliação final de FCT pela entidade 

Preencher o Inquérito de satisfação com a FCT 
Inquérito de satisfação de FCT por parte 
das entidades de acolhimento 

Revisão 
Colaborar na formação e definição de estratégias 

para ultrapassar possíveis constrangimentos e 
colmatar lacunas 

Anual - junho 
de cada ano 

Ata do Conselho Consultivo- (Entidades 
convidadas - Conselho Consultivo) 

Ex-Alunos Externo Parcial 

Planeamento 
Participação na definição dos objetivos 
estratégicos e na oferta formativa da escola 

Anual - junho 
de cada ano 

Ata do Conselho Consultivo- 
(Representante dos Ex-alunos  - Conselho 
Consultivo) 

Implementação 
Participar em eventos da escola 

diário 
Registos de eventos e participações 

Colaborar no programa de Tutoria/Mentoria Dossier programa de Tutoria/Mentoria 

Revisão 
Colaborar na formação e definição de estratégias 
para ultrapassar possíveis constrangimentos e 
colmatar lacunas 

Anual - junho 
de cada ano 

Ata do Conselho Consultivo- 
(Representante dos Ex-alunos - Conselho 
Consultivo) 
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9. Análise Qualitativa da situação de partida da EPCI face à qualidade 

 

Como forma de complementar o processo de alinhamento da EPCI com o quadro EQAVET, 
apresentamos de seguida, uma análise qualitativa da situação de partida, face à qualidade, 
considerando os pontos fortes, fracos, ameaças e as oportunidades. 

 
 
Opções a tomar no processo de alinhamento, considerando os objetivos estratégicos da 
EPCI  
 
As opções a tomar pela escola no processo de alinhamento com o Quadro EQAVET 
constituem um instrumento fundamental para a definição das suas políticas educativas. Neste 
sentido, pretende a EPCI, prosseguir de forma sistemática, contínua e permanente os 
seguintes objetivos:  

1 - Promover a melhoria da qualidade dos processos educativos/formativos e dos resultados 
escolares obtidos, da organização e dos seus níveis de eficiência, apoiando a formulação e o 
desenvolvimento das políticas de educação e formação, e assegurando a disponibilidade de 
informação de gestão da escola;  

2. Integrar e contextualizar a interpretação reflexiva dos resultados da avaliação, fornecendo à 
administração educativa, à sociedade em geral e às entidades inspetivas e de monitorização 
do sistema, o quadro de informações sobre o funcionamento e eficiência da EPCI;  

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

4. Permitir incentivar as ações e os processos internos de melhoria da qualidade, do 
funcionamento e dos resultados da escola, através do reconhecimento público; 

5. Sensibilizar os vários membros da comunidade educativa, os stakeholders, para a 
importância da participação ativa no processo educativo e vida da escola, valorizando os 
papéis que desempenham;  

6. Garantir a credibilidade do desempenho da escola;  

7. Promover uma cultura de melhoria contínua da organização, do funcionamento, resultados e 
do seu projeto educativo, tendo por referência padrões de desempenho e de eficiência das 
escolas profissionais definidos pelo Ministério da Educação, com os padrões europeus de 
referência (quadro EQAVET). 
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10. Identificação das responsabilidades atribuídas no âmbito da Garantia da Qualidade   

Estando a escola organizada por processos, cada processo tem um (uma) gestor(a) 
associado(a), que é o(a) responsável pela dinamização das atividades e indicadores dentro do 
processo.  

Os(As) gestores(as) de processos do sistema de garantia da qualidade são: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Processo Gestor 

Planeamento da Oferta Formativa Diretora Pedagógica 

Recrutamento e Seleção de Alunos(as) 
Serviços Administrativos/Gabinete de Apoio e 
Orientação Escolar 

Desenvolvimento do Plano de Formação Direção Pedagógica 

Empregabilidade e Prosseguimento de 
Estudos 

Gabinete de Estágios e Saídas Profissionais 

Gestão Administrativa e Financeira  Diretor Geral 

Marketing e Comunicação Diretor / Empresa Externa 

Gestão de Recursos Diretor/Chefe dos Serviços Administrativos 

Sistema de Gestão da Qualidade e Melhoria 
Contínua 

Diretora Pedagógica 
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11. Equipa da Qualidade: Responsáveis pela definição dos indicadores de 
garantia da qualidade e sua recolha 

Elementos da Equipa 
EQAVET 
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Diretor         

Diretora Pedagógica         

Chefe dos Serviços 
Administrativos 

        

Departamento Financeiro e 
contabilidade 

        

Administrador da 
Plataforma/Formador  

        

Responsáveis Gesp         

GIC         

Professores de TIC e 
Matemática 
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12. Indicadores em Uso 

Para cada um destes indicadores será definido um plano de ação, que poderá conter mais do 
que um objetivo específico, e que, tendo em conta os principais resultados apurados no 
Balanço Anual, definirá metas para o ano letivo seguinte, os objetivos a melhorar, as 
estratégias e etapas para alcançar esses objetivos. 

 

Indicadores Processo Recolha Tratamento 

Percurso Escolar à entrada na 
escola 

Entrevista Início do curso Final de setembro 

Absentismo 
Programa de 
Gestão Pedagógica 

Final de cada 
Período 

Final de cada 
período e final de 
julho 

Desistência 
Informação enviada 
pelos Dt´s e 
secretaria 

Final de cada 
período 

Final de cada 
período e final de 
julho 

 

Módulos não Realizados 

Programa de 
Gestão Pedagógica 

Final de cada 
período 

Final de cada 
período e final de 
julho 

Taxa de Transição 
Programa de 
Gestão Pedagógica 

Final do 1º e 2º ano Final do ano letivo 

Avaliação da Formação 
Aplicação de 
questionários aos 
alunos de 3º ano 

Final do 2º período 
Até Janeiro do ano 
seguinte 

Taxa de Conclusão 
Programa de 
Gestão Pedagógica 

Final do ciclo de 
formação e em 
dezembro 

Até 20 de Janeiro 
do ano seguinte 

Taxa de 
Empregabilidade/Prosseguimento 
de estudos 

Aplicação de 
questionário 

12 a 18 meses 
depois de concluir 
a formação 

Até final de abril 

Utilização de Competências 
Adquiridas no Local de Trabalho  

Inquérito às 
empresas  

12 a 18 meses 
depois de concluir 
a formação 

Até final de abril 

Avaliação das Empresas /FCT 
Aplicação de 
questionário 

Final do FCT Final de setembro 

Avaliação aos alunos em FCT 
Aplicação de 
questionário 

Final de FCT Final de setembro 

Taxa de desistência 
Aplicação de 
questionário  

Sempre que 
desistem ou são 
transferidos 

Todos os períodos 
e final do ano 
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13. Indicadores EQAVET selecionados pela ANQEP 

 
Embora o Quadro EQAVET inclua um conjunto vasto e complexo de indicadores, entendeu a 
ANQEP seleccionar num primeiro ciclo de implementação, um conjunto de quatro indicadores, 
que numa abordagem de processo-produto/resultado, permitam às EFP, a obtenção de 
informação que sustentará a fase de revisão no processo do ciclo de qualidade. Assim, e tendo 

• Indicador nº4: Taxa de conclusão em cursos de EFP (indicador de processo-
produto/resultado)  
– a) Percentagem de alunos/formandos que completam cursos de EFP inicial (isto é que obtêm 
uma qualificação) em relação ao total dos alunos/formandos que ingressam nesses cursos.  
 
• Indicador nº5: Taxa de colocação após conclusão de cursos de EFP (indicador de resultado)  
– a) Proporção de alunos/formandos que completam um curso de EFP e que estão no mercado 
de trabalho, em formação (incluindo nível superior) ou outros destinos, no período de 12-36 
meses após a conclusão do curso.  
Interessa por isso considerar a evolução dos dados referentes à taxa de empregabilidade, e à 
taxa de prosseguimento de estudos através do contato com os ex-alunos. 

 

• Indicador nº 6:Utilização das competências adquiridas no local de trabalho (indicador de 
resultado)  
– a) Percentagem de alunos/formandos que completam um curso de EFP e que trabalham na 
respetiva área profissional.  
– b3) Percentagem de empregadores que estão satisfeitos com os formandos que 
completaram um curso de EFP.  
 
• Indicadores de suporte à taxa de desistência  
Considerando os objetivos estratégicos que a EPCI assume para a garantia da qualidade e 
melhoria da sua formação, e tendo em conta que a taxa de desistência é um dos principais 
fatores associados às taxas de conclusão dos cursos profissionais, foram concebidos os 
indicadores de suporte a seguir referidos, como forma de obter uma análise mais detalhada, e 
que associados a mecanismos de alerta, permitirão antecipar desvios relativamente ao 
sucesso escolar/formativo e desta forma introduzir atempadamente alterações em tempo útil: 

a) Razões de desistência, transferência e anulação (construção de um documento/inquérito 
sobre as razões associadas a essas opções dos alunos, para poder antecipar perfis e 
minimizar, na medida do possível, as taxas de desistência, transferência e anulação);  

b) Percentagem de alunos desistentes por ano (10º, 11º 12º) – nº de alunos desistentes em 
relação ao nº total dos alunos/formandos que ingressam nessas turmas;  

c) Percentagem de transferência no 10º ano – nº total de alunos do 10º ano transferidos em 
relação ao nº total de alunos que ingressaram nas turmas do 10ºano.  

d) Perfil de risco – construção de um perfil de risco por aluno. 
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INDICADOR nº4 a)- Taxa de Conclusão em Cursos de EFP 

 

Objetivo Estratégico 1 (OE1) 

Promover a Conclusão da Formação, com sucesso no tempo previsto (3 anos), 
reduzindo o insucesso e o abandono escolar precoce;         

 

 

Indicadores 

Dados de Partida 
Ciclo de Formação 

2014/2017 

Progressão 

2015/2018 2016/2019 2017/2020 

Taxa de Conclusão 
dos Cursos 

Profissionais 
40,8% 54,1% 48,8%  

 

 

 

 

 

 

 
Estratégias de 
monitorização 

 
Fontes de recolha 

 
Responsáveis 

 
Timing 

 
Estratégia de 
Divulgação 

 
Equipa de avaliação 
Interna  
 

 

 

 

 

 

Equipa Multidisciplinar 
de Apoio à Educação 
Inclusiva (EMAEI)  

 
- Análise documental de 
registos administrativos: 
matrículas, inscrições, 
pautas.  
- Questionários a 
professorem e alunos, 
estagiários e entidades de 
acolhimento de FCT, aos 
empregadores e ex-alunos  
 
 
- Dados estatísticos 
trimestrais.  
 

 
Diretores de Turma 
– Listas de taxas de 
conclusão dos cursos 
profissionais por ciclo de 
formação 
-Equipa de Avaliação 
Interna (Carlos Costa 
Macedo e Hugo Cachucho e 
João Diogo Silva)  
– Validação da lista de taxas 
de resultados  
Equipa de Avaliação Interna 
(Coordenadora Fátima 
Rodrigues)  

-Produção da lista validada. 
Introdução dos dados na 
plataforma da garantia da 
qualidade (ANQEP). 

 
Julho - após 
reuniões finais 
dos conselhos 
de turmas dos 
12º anos dos 
CP.  
 

 

 
Planeamento - Guião de 
procedimentos aprovados 
para os Stakeholders; 
Implementação -
publicitação dos 
resultados como 
referência para o processo 
de alinhamento com as 
políticas europeias, 
nacionais, regionais e 
locais; identificação de 
propostas de melhoria 
para correcção de 
desalinhamentos  
Avaliação - 
Aprofundamento, 
sistematização e 
comparabilidade dos 
dados recolhidos para 
formulação de juízos e 
tomada de decisões 
quanto às prioridades da 
melhoria  
Revisão - Comunicação 
aosstakeholders dos 
resultados obtidos de 
forma a promover o seu 
envolvimento nas 
decisões e procedimentos 
de melhoria.  
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INDICADORES de suporte à taxa de desistência 

 

Objetivo Estratégico1 (OE1)- Promover a conclusão da 
formação,comsucessonotempoprevisto(3anos),reduzindooinsucessoeoabandonoescolar 
precoce: 

 

Indicadores 
Progressão 

2014/2017 2015/2018 2016/2019 

b) Percentagem de alunos 
desistentes  

1º ano 

21,36 18,85 23,20 

b) Percentagem de alunos 
desistentes no 2º ano 6,80 8,20 6,40 

b) Percentagem de alunos 
desistentes no 3º ano 8,73 1,64 0,80 

Desistente TOTAL 36,89 28,69 30,64 
 

A percentagem de alunos desistentes é elevada, constituindo uma situação que prejudica muito 
a taxa de conclusão dos cursos 
Muitos dos alunos da EPCI, iniciam o curso com 16 anos, o que leva muito a desistirem quando 
completam os dezoito anos. 
É feito todo um trabalho contínuo, no sentido de irmos ao encontro das suas motivações, 
orientação escolar, aproximação às famílias, no entanto muitas vezes sentimos que quando se 
tratam de famílias que não têm muitos recursos, não se importam, até incentivam os filhos a ir 
trabalhar. 

 

 
Estratégias de 
monitorização 

 
Fontes de recolha 

 
Responsáveis 

 
Timing 

 
Estratégia de Divulgação 

Equipa Multidisciplinar de Apoio 
à Educação Inclusiva (EMAEI)  
 
Equipa de avaliação Interna 

- Análise de documentos 
administrativos: 
Matriculas, registo biográfico 
dos alunos, processos dos 
alunos, 
- Relatórios de reuniões com 
pais/EE 
- Dados estatísticos 
trimestrais; 
- Análise de perfil de risco 
de abandono, assiduidade; 
- Relatórios dos diretores de 
turma 
- Monitorização de alunos 
em risco: numero de 
retenções no percurso 
escolar,(assiduidade), 
tempo médio de conclusão 
de módulos, evolução das 
avaliações formativas, 
Escolar(assiduidade), tempo 
progressão de de conclusão 
de módulos/UFCD.  

Diretores de Turma 
– Listas de taxas de 
conclusão dos 
cursos profissionais 
por ciclo de 
formação 
- Equipa 
Multidisciplinar de 
Apoio à Educação 
Inclusiva (EMAEI)  
- Equipa de 
avaliação interna 
 
 

- Durante o 
ano Letivo 
 

Planeamento - Guião de 
procedimentos aprovados para 
os Stakeholders;  
Implementação -publicitação 
dos resultados como referência 
para o processo de alinhamento 
com as políticas europeias, 
nacionais, regionais e locais; 
identificação de propostas de 
melhoria para correcção de 
desalinhamentos  
Avaliação - Aprofundamento, 
sistematização e 
comparabilidade dos dados 
recolhidos para formulação de 
juízos e tomada de decisões 
quanto às prioridades da 
melhoria  
Revisão - Comunicação 
aosstakeholders dos resultados 
obtidos de forma a promover o 
seu envolvimento nas decisões 
e procedimentos de melhoria.  
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INDICADOR nº 5 Taxa de colocação após conclusão de Cursos EFP 

 

Objetivo Estratégico 2(OE2)- Adaptar a oferta de formação a todos os públicos de forma 
inclusiva 

Objetivo Estratégico 4 (OE4)- Fomentar a empregabilidade e melhorar o grau de 
satisfação dos empregadores 

 

 

Indicadores 

Dados de Partida 
Ciclo de Formação 

2014/2017 

Progressão 

2015/2018 2016/2019 2017/2020 

Taxa de 
Empregabilidade 

73,8% 51,5% 31,1%  

Taxa de 
Prosseguimento de 
estudos 

19% 28,8% 24,6%  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estratégias de 
monitorização 

Fontes de recolha Responsáveis Timing Estratégia de Divulgação 

-GESP 

- Equipa de avaliação Interna 

- Diretores de turma; 

-Equipa EQAVET 

- Questionários aos 
alunos estagiários e 
entidades de 
acolhimento de FCT; 
- Questionários a ex 
alunos 

- GESP 
- Diretores de 
Turma dos alunos 
de 3 ano; 
-GIC 
- Equipa de 
avaliação interna 

- No final do 
estágio 
Curricular 

- 12 a 18 meses 
após a 
conclusão da 
formação 

Planeamento - Guião de procedimentos 
aprovados para os Stakeholders;  
Implementação -publicitação dos 
resultados como referência para o 
processo de alinhamento com as 
políticas europeias, nacionais, regionais 
e locais; identificação de propostas de 
melhoria para correcção de 
desalinhamentos  
Avaliação - Aprofundamento, 
sistematização e comparabilidade dos 
dados recolhidos para formulação de 
juízos e tomada de decisões quanto às 
prioridades da melhoria  
Revisão - Comunicação 
aosstakeholders dos resultados obtidos 
de forma a promover o seu 
envolvimento nas decisões e 
procedimentos de melhoria.  
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INDICADOR nº 6 a)-Utilização das Competências Adquiridas no local de trabalho: Formandos que 
trabalham na respetiva área profissional 

 

Objetivo Estratégico 3(OE3)- Potenciar o alinhamento entre as expectativas dos 
formandos e as necessidades do mercado de trabalho atual e futuro; 
 

 

 

Indicadores 

Dados de Partida  
Ciclo de Formação  

2014/2017 

Progressão 

2015/2018 2016/2019 2017/2020 

Diplomados que exercem 
profissões na área do 
curso 

40,5% 30,3% 9,8%  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estratégias de 
monitorização 

Fontes de recolha Responsáveis Timing Estratégia de Divulgação 

-GESP 

- GIC 

- Equipa de avaliação Interna 

-Equipa EQAVET 

- Questionários aos alunos estagiários e 
entidades de acolhimento de FCT; 
- Questionários a ex alunos 

- GESP 
- Diretores de Turma dos 
alunos de 3 ano; 
-GIC 
- Equipa de avaliação interna 
 
 

- Alunos no final 
do estágio 
Curricular 

Ex alunos: 

18 a 24,meses 
após a conclusão 
da formação 

Planeamento - Guião de 
procedimentos aprovados para os 
Stakeholders;  
Implementação -publicitação dos 
resultados como referência para o 
processo de alinhamento com as 
políticas europeias, nacionais, 
regionais e locais; identificação de 
propostas de melhoria para 
correcção de desalinhamentos  
Avaliação - Aprofundamento, 
sistematização e comparabilidade 
dos dados recolhidos para 
formulação de juízos e tomada de 
decisões quanto às prioridades da 
melhoria  
Revisão - Comunicação 
aosstakeholders dos resultados 
obtidos de forma a promover o seu 
envolvimento nas decisões e 
procedimentos de melhoria.  
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INDICADOR nº 6 b 3) - Utilização das Competências Adquiridas no local de trabalho: 
percentagem de empregadores que estão satisfeitos com os formandos que completam 
um curso de EFP 

 

Objetivo Estratégico 4(OE4)- Fomentar a empregabilidade e melhorar o grau de 
satisfação dos empregadores 

 

Grau de satisfação 
dos empregadores 
com os alunos 
diplomados na EPCI 

Dados de Partida  
Ciclo de 
Formação  

2014/2017 

Progressão 

2015/2018 2016/2019 2017/2020 

Muito Satisfeitos 100% 100% 100%  

 

Estratégias de 
monitorização 

Fontes de recolha Responsáveis Timing Estratégia de Divulgação 

 

-GESP 

- GIC 

- Equipa de avaliação 
Interna 

-Equipa EQAVET 

 
- Questionários aos alunos estagiários 
e entidades de acolhimento de FCT; 
- Questionários a ex alunos 

 
- GESP 
- Diretores de Turma 
dos alunos de 3 ano; 
-GIC 
- Equipa de avaliação 
interna 
 
 

 
- Alunos no final 
do estágio 
Curricular 

Ex alunos:12 a 16 
meses após a 
conclusão da 
formação 

 
Planeamento - Guião de 
procedimentos aprovados 
para os Stakeholders;  
Implementação -
publicitação dos resultados 
como referência para o 
processo de alinhamento 
com as políticas europeias, 
nacionais, regionais e 
locais; identificação de 
propostas de melhoria 
para correcção de 
desalinhamentos  
Avaliação - 
Aprofundamento, 
sistematização e 
comparabilidade dos 
dados recolhidos para 
formulação de juízos e 
tomada de decisões 
quanto às prioridades da 
melhoria  
Revisão - Comunicação 
aosstakeholders dos 
resultados obtidos de 
forma a promover o seu 
envolvimento nas decisões 
e procedimentos de 
melhoria.  
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14.Explicitação da Estratégia de Monitorização de Processos tendo em conta as Fases 
do Ciclo 

A implementação e o desenvolvimento da garantia da qualidade em 4 dos pilares principais: 

Fase do Planeamento  

O planeamento reflete uma visão estratégica partilhada pelos stakeholders e inclui as 
metas/objetivos, as ações a desenvolver e os indicadores adequados. 

Fase da Implementação 

 Os planos de ação, concebidos com os stakeholders, decorrem das metas/objetivos a atingir e 
são apoiados por parcerias diversas. Aqui a importância do desempenho de cada um(a) no 
processo é essencial, por isso a necessidade da formação dos recursos humanos da entidade.  

Fase da Avaliação 

A avaliação de resultados e processos regularmente efetuada permite identificar as melhorias 
necessárias. Nesta fase também são preenchidos os inquéritos de satisfação de modo a 
recolher e analisar os níveis de satisfação dos(as) interessados(as).  

Fase da Revisão 

Os resultados da avaliação são utilizados para se elaborarem planos de ação adequados à 
revisão das práticas existentes, com o objetivo de melhoria contínua. Para um melhor empenho 
de todas as partes interessadas, os objetivos, os critérios, as fases do ciclo da qualidade e a 
documentação que sustenta a nossa ação, são conceitos partilhados, para que a monitorização 
e os resultados sejam um compromisso de todos(as) os(as) intervenientes. Periodicamente 
(trimestralmente e no final de cada ano letivo), através dos dados recolhidos, procede-se à 
análise dos resultados dos indicadores e estratégias implementadas e à sua comparação com 
as metas e indicadores estabelecidos nos documentos estruturantes da Escola (PAA, PE). 
Estes resultados permitirão aferir o grau de concretização das metas estabelecidas no Projeto 
Educativo e aferir os desvios verificados, relativamente aos indicadores EQAVET 
implementados. Caso se verifiquem desvios serão reajustadas as estratégias e implementados 
planos de melhoria com a colaboração de todos(as) os(as) intervenientes. 
 

15. ANÁLISE INTEGRADA DOS RESULTADOS DOS INDICADORES  

No final de cada ano letivo são analisados os resultados dos indicadores e compilados esses 
resultados num relatório de autoavaliação que tem por objetivo auxiliar a definição de objetivos 
para o ano seguinte. 

Caso sejam verificados desvios, é criado, com a participação dos stakeholders, um plano de 
ações de melhoria, baseado nos resultados dos indicadores. As conclusões decorrentes desse 
relatório de autoavaliação serão divulgadas no final de cada período letivo e no final de cada 
ano escolar, nomeadamente no conselho pedagógico, de modo a poder recolher sugestões 
que permitam a melhoria dos resultados obtidos.O respetivo relatório também estará disponível 
na escola para consulta das restantes partes interessadas. 
 

16. DIAGNÓSTICO ESTRATÉGICO  

Na definição do presente plano estratégico de intervenção tivemos em atenção os principais 
constrangimentos sentidos dos anos letivos transatos, através da observação direta e 
confirmados pelas ferramentas de autoavaliação interna, rumo à certificação alinhado com o 
quadro EQAVET.  
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17. METAS E ESTRATÉGIAS PARA O TRIÉNIO2018/2021 

Tendo em conta o plano estratégico e de forma a melhorarmos a nossa prestação, apontamos 
os seguintes objetivos prioritários: Implementação certificação do SG, em alinhamento com o 
EQAVET; Aquisição de uma nova cultura organizacional; Formação: Qualidade da 
formação/Desenvolvimento de novas oportunidades de formação.  

 

18. AVALIAÇÃO DO PROJETO EDUCATIVO  

Enquanto ferramenta promotora da qualidade e da eficácia da ação educativa, o projeto 
educativo deve ser avaliado num processo que se constitui não só como um meio de análise e 
de reflexão sobre a organização da estrutura educativa, como também num veículo de 
promoção de boas práticas pedagógicas, de melhoria de resultados e de constante 
aperfeiçoamento do serviço prestado à comunidade.  

A avaliação do projeto educativo será realizada no âmbito do Sistema de Gestão da Qualidade. 
Assim, a avaliação será efetuada através de: 

 Verificação da transposição dos objetivos definidos no Projeto Educativo para os 
processos de ensino e de suporte da EPCI, onde serão executados, monitorizados e 
avaliados; 

 Avaliação interna por ano letivo (alunos, encarregados de educação, professores, 
pessoal não docente e direção) 

 

19. Considerações Finais 

Este documento Base/Projeto Educativo, foi elaborado com base nos pressupostos essenciais 
do sistema da qualidade na educação e formação, alinhado com o Quadro EQAVET, tendo 
como pressuposto em enquadramento conceptual capaz de dar um sentido profícuo à 
operacionalização de cada um dos indicadores tratados, considerando as especificidades da 
EPCI. 

Pretende ser um documento dinâmico, aberto, partilhado e cujos princípios orientadores tem 
como objectivo principal permitir uma melhoria e reflexão constantes, participadas por todos os 
Stakeholders, internos e externos, a partir de dados da situação atual da EPCI. 

Assume-se como um guia de orientação para a ação e pretende ser uma ferramenta essencial 
para a melhoria contínua dos resultados obtidos. 

A divulgação do presente documento será efetuada com partilha através da DRIVE/plataforma 
da escola para todos os docentes, Conselho Pedagógico e através do site para todos os 
Stakeholders internos e externos. 

Pretendeu-se com este documento, expor as linhas de orientação da atuação da Escola no 
cumprimento daquele que é o seu principal objetivo, a qualidade do serviço educativo, 
procurando consolidar o compromisso com a qualidade da oferta do ensino e formação 
profissional. 


