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Nome da Operador EFP  

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS D. AFONSO SANCHES 

Morada e contactos da Operador EFP 

Alameda Flâmula Pais 

4480-881Vila do Conde 

Portugal 

tel (+351) 252 640 490 

fax (+351)  252 640 499 

email direcao@aedas.edu.pt 

Nome, cargo e contactos dos responsáveis da Operador EFP 

Ana Alice da Silva Araújo Lopes Rodrigues (Diretora) 

anaalicerodrigues@aedas.edu.pt 

Susana Daniela Moreira Gomes Barbosa (Subdiretora, Coordenadora EQAVET) 

susanabarbosa@aedas.edu.pt 
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Abreviaturas 

AEDAS – Agrupamento de Escolas D. Afonso Sanches 

AI – Área de Integração 

CFAE – Centro de Formação de Agrupamento de Escolas 

DGESTE – Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares 

DT – Direção de Turma 

EE – Encarregado de Educação 

EQAVET - European Quality Assurance in Vocational Education 

FCT – Formação em Contexto de Trabalho 

FRA - Francês 

ING - Inglês 

INOVAR – Solução Integrada de Gestão Escolar 

Operador EFP – Operador de Ensino e Formação Profissional (Agrupamento de Escolas ou 

Escola Não Agrupada) 

PBX – Phone Box 

PT - Português 

SPO – Serviço de Psicologia e Orientação 

Stakeholder – Parceiro (interno ou externo) do Operador de EFP no projeto EQAVET. 
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INDICADOR 4a – TAXA DE CONCLUSÃO DOS CURSOS 

CICLO 

OBJETIVO VALORES DO CICLO 

Conclusão  Conclusão  

2014-2017 Não Aplicável 56,48 % 

2015-2018 65 % 85,26% 

2016-2019 70 % RESULTADO A RECOLHER EM JANEIRO DE 2021 

2017-2020 75 % RESULTADO A RECOLHER EM JANEIRO DE 2022 

2018-2021 78% *  RESULTADO A RECOLHER EM JANEIRO DE 2023 

* A meta da taxa de conclusão 2018-2021 tem uma majoração face à média do histórico dos 2 ciclos avaliativos, dada a consistência dos dados recolhidos nos dois últimos ciclos. 

Objetivo Específico 1: Reduzir o Abandono Escolar (Desistências) 
 
Ver Domínio 2 - Melhoria dos resultados em Projeto Educativo 2019/22 

Metas a atingir 
Manter a taxa de abandono abaixo dos 10%  
 
Histórico 2014-17: 22,22% de Desistências conforme Anexo 2, via INOVAR. 
Histórico 2015-18: 4,21 de Desistências conforme Anexo 2, via INOVAR 
Histórico  2016-2019: 7,53% 
 
Periodicidade de monitorização: Por ano letivo (conforme pauta de curso) 
 

Atividades a realizar 
Responsável pela 
implementação 

Intervenientes Registos/Evidências Comunicação/ Divulgação Calendarização 
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1. Entrevista 
vocacional ou 
avaliação diagnóstica 
de partida para 
orientação do percurso 
formativo. 

SPO Formandos 
Psicóloga 
Operador EFP 
 

Entrevista/Inquérito de 
expectativas do SPO (Modelo SPO 
0001) 

Reunião de Encarregados 
de Educação do 2º período 
Página do Agrupamento 

Junho/2021 

2. Divulgação EQAVET 
aos formandos e 
análise dos resultados 
intermédios 
(conclusão de 
módulos, assiduidade 
e FCT) 

Diretor de Turma 
Diretor de Curso 

Diretor de Turma 
Formandos 

Guião de Reuniões de Conselho de 
Turma 
Atas de Conselho de Curso 
Flyer EQAVET (Modelo EQAVET –
jan.2021) 
Brochura do Plano de Ação 
(Modelo EQAVET – jan.2021) 
Sumários INOVAR 
Pauta de Avaliação (Modelo 
INOVAR P014b) 

Receção do Diretor de 
Turma ao EE e ao 
Formando  
Contexto de aula 

Janeiro/2021 
Final de cada 
período 

3. Flexibilidade e 
Permeabilidade 
Curricular (1º ano do 
curso) 

Operador EFP  Formandos 
Operador EFP 

Gestão do Currículo (lista dos 
alunos que mudaram de 
turma/curso. Relação de Turma: 
modelos INOVAR S07 e P004) 

Gestão do Currículo 
(processo formal inerente 
ao INOVAR e à gestão da 
matrícula) 

Setembro/2020 
a 
Dezembro/2020 

(Monitorização 
por período e 
no final do ano 
letivo) 

4. Diversificação da 
oferta formativa 

Operador EFP Formandos 
Operador EFP 

Rede de Oferta Formativa 
homologada pela DGESTE 

Site do agrupamento 
Material de divulgação e 
publicitação (outdoors, 
flyers, publicidade nos 
transportes escolares, 
jornal do agrupamento) 

Abril/Maio de 
2021 
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5. Assinatura do 
Contrato de Formação. 
Reflexão do 
cumprimento do 
contrato de formação 
(“Reviver o 
compromisso”) 

Operador EFP 
 

Operador EFP 
Formando 
Encarregado de 
Educação 

Contrato de Formação (Dossier 4 – 
Coordenação Cursos Profissionais) 

Reunião inicial com os 
encarregados de educação 

Setembro 
(início de cada 
ano do ciclo 
formativo) 

 

Justificação das opções: 

1. A avaliação de partida e a correta orientação vocacional diminui o risco de frustração inicial com o percurso formativo e de desistência prematura; 

2. A diversificação da oferta formativa e a possibilidade de permuta entre cursos (“Orientação em Exercício” – a possibilidade de mudar de turma/curso/percurso, no 

caso do regular para o profissional, mesmo depois de iniciadas as aulas permite adequar a oferta ao perfil do aluno), aumenta as possibilidades formativas e 

diminui o risco de abandono ao longo da formação; 

3. Considera-se o contacto atempado do diretor de turma com o encarregado de educação/formando fundamental para prevenir o abandono escolar e perceber 

situações mais complexas do foro particular, sobre as quais se possa intervir e prevenir esse abandono; 

4. A divulgação e conhecimento dos direitos e deveres dos formandos é um dos expedientes que se considera para a prevenção do abandono escolar (Contrato de 

Formação) bem como a divulgação e partilha dos dados intermédios da prossecução do plano de ação com o propósito de envolver e comprometer os formandos 

com os objetivos do Operador EFP. 

5. Utilização do vídeo do projeto “Escola e Trabalho – pontes em construção” (no qual o Operador participou a convite da Área Metropolitana do Porto) com o 

propósito de informar e motivar os alunos do 9º ano para a via de formação profissionalizante.  
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Objetivo Específico 2: Reduzir o Absentismo (promoção da assiduidade e 
pontualidade) 
 
Ver Domínio 2 - Melhoria dos resultados em Projeto Educativo 2019/22 

Meta a atingir: Redução do absentismo e criação de uma cultura de presença e 
pontualidade.  
 
Histórico: Nos anos letivos 2019/2020 e 2020/2021, a concretização deste objetivo 
foi suplantada pela aplicação do Plano de Atuação do Agrupamento. A frequência 
das aulas presenciais, condicionada pelo plano da DGS, no contexto da pandemia, 
não permitiu a fidedigna implementação e respetiva avaliação. 
 
Periodicidade de monitorização: Por período de avaliação (conforme Modelo 
INOVAR P037) 
 

Atividades a realizar 
Responsável pela 
implementação 

Intervenientes Registos/Evidências 
Comunicação/ 

Divulgação 
Calendarização 

6. Rotina dos “5 minutos” para 
entrada nos pavilhões/salas de 
aula 

Pessoal não 
docente  
 

Pessoal não docente 
Formandos 
 

INOVAR (Modelo INOVAR 
P037) 
 
 

Reunião inicial com 
os encarregados de 
educação 
 

Ano letivo 2020/2021 

7. Contacto com o Encarregado 
de Educação ou Aluno (maior 
de idade) à 3ª falta de 
assiduidade ou pontualidade. 

Diretor de Turma  Diretores de Turma 
Encarregados de 
Educação ou 
Formando (quando 
maior) 
Operador EFP 

Ficha de contacto com o 
Encarregado de Educação 
(DT 0010). 
 

Reuniões de 
Diretores de Turma 
com Encarregados 
de Educação 

 Monitorização 
periódica afeta a cada 
momento de avaliação 
durante todo o ano 
letivo 2020/2021. 
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8. Ajuste da carga horária 
semanal com a libertação de 
uma tarde por semana para 
todos os cursos/turmas. 
Revisão horária conforme 
cumprimento da planificação 
modular – Atividade de melhoria 

2020-2021. Na implementação desta 
atividade de melhoria, foi tida em 
consideração a sugestão de melhoria 
constante do “Relatório de Avaliação 
e Satisfação da Disciplina – 1ºPeríodo 
– 2019/2020”) 

Operador EFP (via 
Equipa de Horários) 
 

Operador EFP (via 
Equipa de Horários) 

INOVAR (horários das 
turmas dos cursos 
profissionais) 
Dossiê 2- Coordenação 
dos Cursos Profissionais 
 

Afixação dos 
horários 

Setembro2020 
(afixação de horários) 
 
 

 

Justificação das opções: 

1. A criação de rotinas parece-nos uma das medidas mais eficazes para regrar a entrada atempada a horas nos pavilhões e salas de aulas; 

2. Considera-se o contacto atempado do diretor de turma com o encarregado de educação/formando fundamental para prevenir o abandono escolar e perceber 

situações mais complexas do foro particular, sobre as quais se possa intervir e prevenir esse abandono. 

3. Com o ajuste da carga do FCT foi possível uma maior flexibilização do horário das turmas no sentido de lhes permitir sair, alguns dias, mais cedo e libertar uma 

tarde para todas as turmas/cursos. Pretende-se com esta medida dar tempo ao formando para gestão da sua vida pessoal sem ter a necessidade de faltar. 

 

Objetivo Específico 3: Reduzir os módulos em atraso 
 
Ver Domínio 2 - Melhoria dos resultados em Projeto Educativo 2019/22 

Meta a atingir: a taxa de recuperação de módulos na época de exame (a partir de 
2020/2021, o objetivo 3 passou a ser a recuperação modular) 
Sem Histórico – 1º ano de monitorização nestes moldes 
Periodicidade de monitorização: 1ª época de recuperação em março e 2ª época 
de recuperação em julho 
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Atividades a realizar 
Responsável pela 
implementação 

Intervenientes Registos/Evidências Comunicação/ Divulgação Calendarização 

9. Alocar horas letivas 
sobrantes (após conclusão 
da carga letiva) para 
recuperação modular 
(Gestão Flexível do 
Currículo) 

Operador EFP (via 
Responsável 
INOVAR) 

Docentes 
Formandos 
Operador EFP 
 

Pauta modular (Modelo 
INOVAR P002) 
Registo no INOVAR 
Modelo AEDAS 0022  
Dossiê 6 – Coordenação 
dos Cursos Profissionais 

Gestão do Currículo  
Reuniões de Conselho de Turma 

Setembro/2020 
a Junho/2021 

10.Reformulação/divulgação 
das épocas de exames para 
conclusão de módulos 
(épocas de Março e de Julho) 

Operador EFP (via 
Secretariado de 
Exames) 
Conselho 
Pedagógico  
Docentes  

Secretariado de 
Exames 
Docentes 
Formandos 
 

Pauta modular (Modelo 
INOVAR P016) 
Registo no INOVAR 

Aviso de Época de Recuperação 
Modular via:  
1. Reunião com os Encarregado 
de Educação (se oportuno); 
2. Site do Agrupamento; 
3. Email ProEqavet (via 
Coordenadora do Profissional 
aos Diretores de 
Turma/Diretores de Curso). 

Março/2021 a 
Julho/2021 

11. Revisão e melhoria e 
aplicação de Inquérito de 
Satisfação Disciplina 
 
 
Elaboração do Relatório dos 
Resultados dos Inquéritos de 
Satisfação da Disciplina com 
definição de melhorias a 
realizar em tempo útil (se 
necessário) 

Equipa EQAVET 
 

Diretor de Curso 
 

Diretores de Curso 
Formandos 

Equipa EQAVET 

Modelo de Inquérito de 
Satisfação da Disciplina 
(Modelo EQAVET 0010)  
 
Relatório de Análise dos 
Resultados dos Inquéritos 
de Satisfação da Disciplina 
com propostas de melhoria 
Relatório do Diretor de 
Curso 

Diretor de Turma 
Diretor de Curso 

Página do Agrupamento 
 

Por período 
 
 
 
No mês seguinte 
ao da aplicação 
dos inquéritos 
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12. Formação para os 
formadores EFP (otimização 
do processo de avaliação) 

SPO SPO Relatório da Ação de 
Formação. 
Certificado de formação. 

Página do Agrupamento 
 

Uma formação 
por período 
letivo 

 
Justificação das opções: 
 

1. Procuram-se agilizar formas, mais expeditas, de gestão do processo de avaliação dos formandos e de conclusão dos módulos dos cursos. A este propósito no final 

de cada ciclo avaliativo a Coordenadora dos Cursos Profissionais contacta os formandos com módulos em atraso com o objetivo da sua recuperação e consequente 

conclusão do curso. 

2. O Operador EFP, via Equipa EQAVET, propõe ao CFAE (ou desenvolve via SPO) a realização de ações de formação de curta duração para informar e dotar os 

formadores e técnicos especializados de ferramentas que permitam a otimização do processo de avaliação. 

3. O Conselho Pedagógico aprovou a reformulação das datas das épocas de exame conforme Relatório de Balanço dos Cursos Profissionais de 15/Janeiro/2019 

 

Objetivo Específico 4: Aumentar a satisfação dos formandos 
 
Ver Domínio 2 - Melhoria dos resultados e D4 - Autoavaliação consistente em 
Projeto Educativo 2019/22 

Meta a atingir: Aferir a satisfação dos formandos com o curso/escola, esperando 
alcançar a satisfação de 80% dos formandos. 
 

Histórico 2019/2020: A média aferida dos diferentes itens avaliados foi de 
95,22%. 
 

Periodicidade de monitorização: Por ano letivo. 
 

Atividades a realizar 
Responsável pela 
implementação 

Intervenientes Registos/Evidências 
Comunicação/ 

Divulgação 
Calendarização 
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13. Revisão e aplicação do 
inquérito de satisfação com 
o curso/escola ao formando 
do 12.ºano* 
 
Análise dos inquéritos de 
satisfação aos formandos 
 
 Elaboração de Relatório 
com definição de melhorias 
inerentes à aplicação dos 
inquéritos de satisfação aos 
formandos 

Equipa EQAVET 
Diretor de Curso 

 

Diretores de Curso 
Formandos 

Equipa EQAVET 

Modelo de Inquérito de 
satisfação ao formando com o 
curso/escola (GoogleForms) 
 
Inquérito GoogleForms 
(resultados) 
 
Relatório de Análise dos 
Resultados dos Inquéritos de 
Satisfação aos formandos com 
propostas de melhoria 
Relatório do Diretor de Curso 

Diretor de Turma 
Diretor de Curso 

 
Relatório do 

Diretor de Curso 
 

Página do 
Agrupamento 

 

Terceiro período 
 

No mês seguinte ao da 
aplicação dos 

inquéritos 
 

Final do 3º ano do 

curso 

14. Formação de pessoal 
docente e não docente: 
ofertas do plano de 
formação convergente com 
a lógica EQAVET. 

CFAE  
Operador EFP 

Formador CFAE  
Formadores e 
Técnicos 
Especializados (TE) 

Relatório da Ação de Formação. 
Relatório do formador CFAE. 
Certificado de formação. 

Página do 
Agrupamento 
Página do CFAE 
Póvoa – Vila do 
Conde 

Calendarização do CFAE 
Calendarização SPO 

15. Divulgação do Plano de 
Ação EQAVET aos Técnicos 
Especializados, Diretores de 
Curso e Diretores de Turma 
dos Cursos Profissionais 

Coordenadora do 
Cursos 
Profissionais 

Diretor de Turma 
Diretores de Curso 
Formadores 
Coordenadora dos 
Cursos Profissionais 

Brochura do Plano de Ação 
(versão Diretor de Turma e 
Diretor de Curso /TE) 
Reunião de Diretores de Curso 

Convocatória para 
reunião de 
Diretores de Curso 

Ao longo do 1º período 
 

*Este questionário em termos de cronograma passou a ser aplicado apenas no final do 3.º período, tendo em conta  a proposta de melhoria da Equipa Eqavet constante do Relatório do 

Inquérito de Avaliação de Satisfação do Curso de 2019-2020. 
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16. Revisão e aplicação do 

Inquérito de satisfação ao 
pessoal docente e não docente 
com as medidas 
implementadas a nível dos 
formandos. 
Relatório dos Resultados com 
definição de melhorias 
inerentes à aplicação dos 
inquéritos de satisfação ao 
pessoal docente e não docente 

Equipa de 
autoavaliação 

 
Equipa EQAVET 

Equipa de auto-
avaliação 

 
Docentes 

 
Não docentes 

 
Diretores de Curso 

 

Modelo de Inquérito de 
Satisfação ao Pessoal Docente e 
Não Docente 
Inquérito GoogleForms 
(resultados) 
Inquérito GoogleForms  
(resultados). Relatório de 
Análise dos Resultados dos 
Inquéritos de Satisfação ao 
Pessoal Docente e Não Docente 
com propostas de melhoria.  

Relatório do 
Diretor de Curso 

Página do 
Agrupamento 

 

No final do ano letivo 

 

Justificação das opções: 

1. Pretende-se objetivar a tendência de maior ou menor afinidade dos formandos com os módulos lecionados para, por um lado, perceber se existe uma correlação 

entre o grau de satisfação do formando e as taxas de conclusão dos módulos e, por outro lado, trabalhar no sentido de promover a empatia para com o currículo 

para que os formandos sejam mais perseverantes para com o sucesso e a assiduidade. 

2. O Operador EFP, via Equipa EQAVET, tem constatado se revelarem inconsequentes as propostas de ações de formação, alinhadas com o projecto EQAVET, 

sugeridas ao CFAE dado que nenhuma delas foi considerada elegível por este órgão. Ao invés tem investido na formação interna, mais consequente, via SPO. 

3. Pretende-se também aferir a satisfação dos docentes e não docentes com o Operador EFP, dado que, antes de qualquer outro, são estes os stakeholders que 

materializam o projeto EQAVET do Operador EFP. O seu grau de satisfação será um dos principais indicadores da sua acomodação ao ideal de escola que se 

idealiza. Entende-se que a satisfação do pessoal docente e não docente contribui para uma melhor qualidade do serviço prestado ao formando e, desta forma, 

para um aumento da satisfação do aluno com o curso/escola. 
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Objetivo Específico 5: Melhorar o relacionamento com os 
encarregados de educação 
 
Ver Domínio 1 – Prestação de serviços educativos de qualidade e 
Domínio 4 Autoavaliação consistente em Projeto Educativo 2019/22 

Meta a atingir: Aumentar 0,5% por período, o número de presenças em reuniões de Encarregados 
de Educação. 
Histórico  2018/2019 - A percentagem de presenças em reuniões de Encarregados de Educação foi, 
respetivamente, de 69,4% no 10º ano; 39,2% no 11ºano e 45,7% no 12º ano (Relatório de 
Atividade DT Secundário - Profissional, 2018/2019). 
Histórico  2019/2020 – Sem histórico. A frequência da presença dos Encarregados de Educação em 

reuniões no Agrupamento, condicionada pelo plano da DGS, no contexto da pandemia, não 

permitiu a fidedigna implementação e respetiva avaliação. 

 
Meta a atingir: Aferir a satisfação dos Encarregados de Educação, esperando-se alcançar a 
satisfação de pelo menos 70% dos Encarregados de Educação inquiridos. 
 
Histórico: sem histórico (Não foi possível auscultar o grau de satisfação dos Encarregados de 
Educação devido à situação pandémica do Covid19).  
 
Periodicidade de monitorização: Ao longo do ano letivo 
 

Atividades a realizar 
Responsável pela 
implementação 

Intervenientes Registos/Evidências Comunicação/ Divulgação Calendarização 
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17. Divulgação 
EQAVET aos 
Encarregados de 
Educação. 
  
 
 
 
 
Sessão de 
apresentação, análise 
e discussão dos dados 
do ciclo formativo 
2015 – 2018 e 
apresentação do 
Plano de Ação 
EQAVET.  
Apresentação e 
análise da execução 
das fases de 
implementação do 
plano de ação 
EQAVET. 

Diretor de Turma 
 
 
 
 
 
 
 
 
Operador EFP (via 
Coordenadora do 
Cursos 
Profissionais) 
Diretor de Turma 

Diretor de Turma 
Encarregados de 
Educação 
 
 
 
 
 
 
Encarregados de 
Educação 
Diretores de 
Turma 

Convocatórias (Modelo 
AEDAS 0014) 
Guião de Coordenadores de 
Diretores de Turma 
Flyer EQAVET 
Atas da reunião com os  
Encarregados de  Educação 
Folhas de presença 
  
Convocatórias (Modelo 
AEDAS-0014)  
Brochura Plano de Ação 
Ata de reunião com os  
Encarregados de  Educação  
Guião de Coordenadores de 
Diretores de Turma. 

Receção do Diretor de 
Turma ao EE e ao 
Formando  
 
 
 
 
 
 
PAA INOVAR 
Página do Agrupamento 
Modelo AEDAS-0014 

Início do ano letivo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Reunião Intercalar do 2º 
período ou hora de 
atendimento DT coincidente 
com a avaliação intercalar.  
Início de cada período 
letivo. 
Final do ano letivo. 

18. Flexibilizar os 
horários de 
atendimento 

Diretor de Turma Diretor de Turma 
Encarregados de 
Educação 
 

Comunicação do Horário de 
Atendimento (Modelo 
AEDAS-0008) 

Modelo AEDAS-0008 Ao longo do ano letivo 
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19. Promover 
seminários/workshops 
 
 Sessão de discussão 
da oferta formativa e 
estratégias de 
promoção da 
empregabilidade. 

Operador EFP 
SPO 
Equipa EQAVET 
Diretor de Turma 
(em coordenação 
com o) 
Diretor de Curso 
 

Formadores, 
Técnicos 
Especializados, 
pessoal não 
docente 
Diretor de Turma 
Encarregados de 
Educação 
 

PAA INOVAR 
Modelo EQAVET 001 

Página do Agrupamento 
 
PAA INOVAR 
 
Relatório de Diretor de 
Curso 
 
Plano de Melhoria 

Ao longo do ano lectivo 
 
 
 
Reunião de 1º período. 
 

20. Revisão e 
aplicação do inquérito 
de satisfação aos 
Encarregados de 
Educação 
Elaboração de 
Relatório dos 
Resultados com 
definição de 
melhorias inerentes à 
aplicação do inquérito 
de satisfação aos 
Encarregados de 
Educação 

Equipa de 
autoavaliação 
 
 
 
 
 
Equipa de 
autoavaliação 
Equipa EQAVET 

Equipa de auto-
avaliação 
 
Encarregados de 
Educação 
 
 
Equipa de 
autoavaliação 
Equipa EQAVET 

Modelo EQAVET 001  
(GoogleForms) 
 
Inquéritos GoogleForms 
(Resultados) 
 
 
Relatório dos Resultados dos 
Inquéritos de Satisfação aos 
Encarregados de Educação 

Diretor de Turma 
Diretor de Curso 
 
 
 
 
 
Página do agrupamento 

Reunião de 1º período. 
Reunião de final de ano 
 
 
 
 
No mês seguinte ao da 
aplicação dos inquéritos. 

 

 

Justificação das opções: 

1. Entende-se que o compromisso do Encarregado de Educação para com a Operador EFP é muito importante até porque a maior parte de quem frequenta os cursos 

profissionais é menor de idade até quase à conclusão do curso. Assim, pretende-se estimular uma relação de proximidade e colaboração com o Diretor de Turma 

e, num cariz mais formativo, dotar o Encarregado de Educação com ferramentas que, em termos de 
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informação e conhecimento, lhes permita acompanhar e se inteirar do processo formativo do seu educando e se comprometer com a oferta educativa do 

Operador EFP; 

2. A divulgação e partilha dos dados intermédios da prossecução do plano de ação tem o propósito de envolver e comprometer os encarregados de educação com os 

objetivos do Operador EFP. 

 

INDICADOR 5a) TAXA DE COLOCAÇÃO DOS DIPLOMADOS NO MERCADO DE TRABALHO 

CICLO 

OBJETIVO VALORES DO CICLO 

Empregabilidade Empregabilidade 

2014-2017 Não Aplicável 73,77 % 

2015-2018 75,27 % 75,31% 

2016-2019 77,77 % RESULTADO A RECOLHER EM JANEIRO DE 2021 

2017-2020 79,27 % RESULTADO A RECOLHER EM JANEIRO DE 2022 

2018-2021 75%*   RESULTADO A RECOLHER EM JANEIRO DE 2023 

*Há majoração face à média do histórico dos 2 ciclos avaliativos -74,54% mas inferior ao objectivo fixado para 17/20 devido ao contexto da pandemia que se espera afetar 

negativamente o indicador 5a, assim, nesta revisão foram fixadas novas metas do PAA do ciclo 2018/2021. 

Justificação das opções: 

1. O operador EFP para o indicador 5a) Taxa de colocação de diplomados não prevê uma alteração significativa da percentagem do indicador Total no Mercado 
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de Trabalho mas enquanto indicador composto, em termos de metas a atingir, procura-se uma evolução no sentido de aumentar a percentagem do total de 

empregados para 50% (acompanhando o objetivo nacional ANQEP neste domínio conforme Portaria nº60-a/2015 de 2 de março) e a redução da percentagem 

do total de formandos na situação de Procura de Emprego para 24,59 %. Ainda neste indicador e de acordo com o perfil do público-alvo do operador EFP 

pretende-se a manutenção da percentagem de formandos em “Prosseguimento de Estudos”. 

2. Entende-se por taxa de empregabilidade a percentagem resultante do somatório do total de diplomados empregados (por conta de outrem, conta própria e 

em frequência de estágios profissionais) com o total de diplomados em prosseguimento de estudos. 

 

Objetivo Específico 6: Aumentar as visitas de potenciais empregadores 
 
Ver Domínio 2 - Melhoria dos resultados em Projeto Educativo 2019/22 

Meta a atingir: Aumentar a taxa dos empregados para 52% (média aferida tendo em conta o 
histórico dos dois ciclos anteriores) 
 
Histórico 2014-17: 45,9 % de Empregados.  
Histórico 2015-18: 56,79 % de Empregados 
 
 
Meta a atingir: Diminuir em cerca de 1% os formados à procura de emprego Face ao 
histórico 2015/2018 
 
Histórico 2014-17: 24,59 % de Formandos à procura de emprego.  
Histórico 2015-18: 14,81 % de Formandos à procura de emprego 
 
Periodicidade de monitorização: Por ciclo de formação 
 

Atividades a realizar 
Responsável pela 
implementação 

Intervenientes Registos/Evidências 
Comunicação/ 

Divulgação 
Calendarização 



                                  
     
 
 

      
 17/30  
 

Data de realização: 01/09/2020  

152390 – Agrupamento de Escolas D. Afonso Sanches  
Alameda Flâmula Pais | 4480-881 Vila do Conde 

Telef.: 252 640 490 | Fax: Secretaria  252 640 499  
URL: www.aedas.edu.pt |  

21. Criação do espaço 
PARCERIAS no site do 
operador EFP e reforço 
de parcerias, criação de 
novas parcerias, 
estágios e workshops. – 
Atividade de melhoria 2020-
2021. Na implementação desta 
atividade foi tida em 
consideração a primeira 
sugestão de melhoria constante 
do “Relatório Final de 
Verificação EQAVET, elaborado 
pela Equipa de peritos, de 12 de 
junho de 2020”), uma vez que a 
comunicação com o exterior, 
através do site do AEDAS, 
melhora a interação com os 
stakeholders externos. 

Operador EFP  
  

Operador EFP 
Empregadores/ 
empresas 
 

Protocolos de 
cooperação/formação 
Certificados de participação 

Página do 
Agrupamento 

Sempre que aplicável 

22.Promoção de 
Seminários/Workshops 
Atividade de melhoria 2020-
2021. 
Na implementação desta 
atividade foi tida em 
consideração a terceira sugestão 
de melhoria constante do 
“Relatório Final de Verificação 
EQAVET, elaborado pela Equipa 
de peritos, de 12 de junho de 
2020”) 

 

Operador EFP Operador EFP 
Empregadores/ 
empresas 

Certificados de participação Página do 
Agrupamento 

Sempre que aplicável 
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23. Uma vez por 
período as aulas da 
componente 
tecnológica serão 
lecionadas por um 
stakeholder externo 

Operador EFP (via 
Coordenadora dos 
Cursos Profissionais) 
Diretores de Curso 
Técnicos Especializados 

Formador 
Empregadores 
/empresas de 
FCT 

Registos da plataforma INOVAR Planificações 
modulares 

Trimestral 

 

Objetivo Específico 7: Aumentar o envolvimento entre as escolas e as 
empresas (na área de formação) 
 
Ver Domínio 2 - Melhoria dos resultados e Domínio 4 Autoavaliação 
consistente em Projeto Educativo 2019/22 

Meta a atingir: Aprofundar o compromisso entre o agrupamento e as empresas através da 
aferição da satisfação dos stakeholders externos com a escola, esperando-se alcançar a 
satisfação de pelo menos 70 % dos stakeholders externos inquiridos. 
Histórico: Sem histórico em 2019-2020. Devido ao contexto pandémico do Covid19,e ao 
consequente encerramento de empresas, não foi possível recolher a maioria dos 
questionários, pelo que o tratamento dos dados for inviabilizado. 
 
Periodicidade de monitorização:  Por ano letivo 
 

Atividades a realizar 
Responsável pela 
implementação 

Intervenientes Registos/Evidências 
Comunicação/ 

Divulgação 
Calendarização 

24. “Dia da Farda” Diretor de Turma 
Diretor de Curso 

Formandos Registo fotográfico Página do 
Agrupamento 

Terceira terça-feira de 
cada mês 
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25. Revisão e Aplicação 
do Inquérito de 
satisfação com o 
operador EFP às 
empresas e instituições 
de ensino superior, 
sempre que o 
stakeholder externo 
visite o EFP. 
 
 Relatório dos 
resultados com 
definição de melhorias 
inerentes à aplicação 
dos inquéritos de 
satisfação com o 
operador EFP às 
empresas e instituições 
de ensino superior 

Operador EFP 
Equipa EQAVET 

Operador EFP 
 
Empresas do 
mercado de 
trabalho 
local/regional 
 
Parceiros de FCT 
 
 
Diretores de Curso 
Equipa EQAVET 

Registo fotográfico 
 
Inquérito de satisfação às 
empresas e instituições de 
ensino superior (Modelo 
EQAVET 0002 e 0003) 
 
Inquérito GoogleForms 
(resultados) 
 
Relatório da Análise dos 
inquéritos de satisfação com o 
operador EFP às empresas e 
instituições de ensino superior  
Plano de Melhoria (Modelo 
EQAVET 0001) 

Página do 
Agrupamento 
 
 
 
 
 
 
 
 
Página do 
Agrupamento 
 

Fevereiro/Março (Feira 
das Profissões) 
 
 
 
 
 
 
 
Anualmente 

 

Objetivo Específico 8: Aumentar a taxa de formandos que prosseguem estudos 
(Ensino Pós Secundário e Ensino Superior) 
 
Ver Domínio 2 - melhoria dos resultados em Projeto Educativo 2019/22 

Meta a atingir: Manter a percentagem de formandos em prosseguimento de 
estudos  
 
Histórico 2014-2017: 27,87 % diplomados em prosseguimento de estudos 
Histórico 2015-2018: 20,99% diplomados em prosseguimento de estudos 
 
Periodicidade de monitorização: Por ciclo de formação 
 

Atividades a realizar 
Responsável pela 
implementação 

Intervenientes Registos/Evidências 
Comunicação/ 

Divulgação 
Calendarização 
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26. Planificação de 
estratégias de apoio à 
inserção na vida ativa 
(empreendedorismo, 
Feira das Profissões). 

SPO 
Diretor de Curso. 

Psicóloga do POCH Folhas de presença 
Registo fotográfico 

Página do 
Agrupamento 

Fevereiro/ 
Março 

27. Visita dos 
formandos ou do 
Operador EFP às 
instituições de ensino 
superior. 
Reforço de parcerias, 
criação de novas 
parcerias, estágios e 
workshops. 

Diretores de Curso  
Operador EFP 

Agrupamento 
Instituições de ensino 
superior 

Certificados de 

participação 

Relatório de visitas de 

estudo 

Protocolos de 

cooperação 

Página do 
Agrupamento 

Sempre que aplicável 

28. Projeto “Ir mais 
além…” 

Operador EFP Professores 
Formandos 

Registos do INOVAR 
Folhas de presença dos 
seminários 

Calendarização na 
página do 
Agrupamento 

Interrupção letiva do 2º 
período  

 

Justificação das opções: 

1. Considera-se que o mesmo público-alvo tem diferentes propósitos e expectativas perante a formação inicial, visando a inserção no mercado de trabalho ou o 

prosseguimento de estudos. Por este motivo as ferramentas para prossecução do indicador 5a) serão idênticas mas ajustadas às duas possibilidades de colocação que 

o indicador preconiza. Nesta caso o principal objetivo será a orientação dos formandos para uma destas duas vias e a diminuição progressiva das situações 

indefinidas em termos de colocação (outras situações). 

2. Por outro lado, em termos de experiência formativa, procura-se um reforço de contacto formativo entre o contexto escolar e o contexto empresarial para, por um 

lado, mostrar ao potencial empregador o formando e por outro lado proporcionar uma experiência mais realista das necessidades do mercado de trabalho ao 

formando. Entende-se que a melhoria do contacto entre o operador EFP, o parceiro de FCT e as empresas 
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(Objetivo Específico 7 do Indicador 5a e Objetivo Especifico 9 do Indicador 6a) não se mede tanto pelo aumento do número de visitas/contactos presenciais mas pelo 

aprofundamento da especificidade em termos de satisfação de expectativas e em termos de esclarecimento do que o operador EFP, o parceiro FCT e os empregadores 

esperam um do outro.  

3. Não se consideram estratégias para mitigar as “Outras situações” porque entendemos que o reforço dos formados; empregados, em prosseguimento de estudos ou à 

procura de emprego clarificará até valores residuais a percentagem de situações omissas e indefinidas que se registam no sistema. 

4. Com vista à preparação para os exames nacionais, via acesso ao ensino superior, e dentro da lógica do projeto de Autonomia e Flexibilidade Curricular, o Agrupamento 

criou a permeabilidade curricular entre o ensino regular e o ensino profissional permitindo a frequência aos formandos do profissional das aulas de apoio e 

preparação para exame que acontecem para o ensino regular (Projeto “Ir mais além”). 

 

INDICADOR 6a) TAXA DE DIPLOMADOS A EXERCER PROFISSÕES RELACIONADAS COM O CURSO/ÁREA DE ENSINO E FORMAÇÃO (AEF)  

CICLO 

OBJETIVO VALORES DO CICLO 

Na área do curso/AEF Na área do curso/AEF 

2014-2017 Não Aplicável 25 % 

2015-2018 26 % 22,92% 

2016-2019 27 % RESULTADO A RECOLHER EM JANEIRO DE 2022 

2017-2020 28 % RESULTADO A RECOLHER EM JANEIRO DE 2022 

2018-2021 28% RESULTADO A RECOLHER EM JANEIRO DE 2023 
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Objetivo Específico 9: Adequar o perfil do aluno ao local de Formação em 
contexto de trabalho (FCT) aumentando a relação entre as escolas e empresas 
na área de formação.  
 
Ver Domínio 1 – Prestação de serviços educativos de qualidade em Projeto Educativo 
2019/22 

 

Meta a atingir: Aprofundar o compromisso (comprometimento esclarecido) entre 
o operador EFP e a empresa de FCT. 
 
Periodicidade de monitorização: Por ciclo de formação 
 

Atividades a realizar 
Responsável pela 
implementação 

Intervenientes Registos/Evidências 
Comunicação/ 

Divulgação 
Calendarização 

29. Avaliação de estágio 
(análise da necessidade 
do operador de FCT e das 
expectativas do 
formando)  
Possibilidade/Necessidade 
de reforço do 
acompanhamento de FCT  

Diretor de Curso (via 
Técnico Acompanhante 
de FCT) 
 
 
Diretor de Curso  
Técnico de FCT 
 

Diretor de Curso  
Operador de FCT  
Formando 
Técnico Especializado 
(Acompanhante de 
FCT) 
 
 
 

Relatório de 
Autoavaliação do 
Formando  
 
Relatório do Diretor de 
Curso 
 
Comprovativo de 
presença / Boletim 
Itinerário 

Reunião de Conselho 
de Curso 
 
Relatório Diretor de 
Curso 
 
Relatório de FCT 

Aplicável conforme a 
calendarização de FCT 
do respetivo curso de 
formação. 
 
 
Por ciclo de FCT 

30. Protocolar com 
associações comerciais e 
industriais da região 
 

Operador EFP  
Instituições/empresas 
parceiras de FCT  
 

Agrupamento 
Instituições/empresas 
parceiras de FCT 

Protocolos de 
cooperação/formação 
 

Divulgação do logo 
dos parceiros na 
página do 
agrupamento 
 

Sempre que aplicável 

31. Divulgar as atividades 
da escola aos parceiros 
empresariais e vice-versa 

Equipa EQAVET Operador EFP 
Empresas 

Certificados de 
participação 
Formulários de 
divulgação 

Divulgação das 
iniciativas na página 
do Agrupamento 

Sempre que aplicável 
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Objetivo Específico 10: Incorporar nas práticas pedagógicas as necessidades 
de mercado/entidades empregadoras  
 
Ver Domínio 1 – Prestação de serviços educativos de qualidade em Projeto 
Educativo 2019/22 

Meta a atingir: Aplicar pelo menos duas técnicas de procura ativa de emprego 
 
Histórico 2019/2020. No decorrer das aulas práticas, os Diretores de Curso 
aplicaram, por área de formação, duas técnicas de procura ativa de emprego. 
Periodicidade de monitorização: Por ano letivo (3º ano do ciclo formativo) 
 

Atividades a realizar 
Responsável pela 
implementação 

Intervenientes Registos/Evidências 
Comunicação/ 

Divulgação 
Calendarização 

32. Gestão do 
Currículo: ajuste da 
formação inicial 
(componente técnico-
pedagógica) articulado 
com o Relatório 
Intermédio de 
Acompanhamento, de 
Coordenação e de 
Avaliação do Curso  

Operador EFP  
Conselho de Curso  

Diretores de curso  
Técnicos especializados 

Planificações. 
Registos do INOVAR. 
Informação de conclusão 
da carga letiva (Modelo 
AEDAS - 0022) 
 

Site do 
Agrupamento. 
 
Informação de 
conclusão da carga 
letiva (Modelo 
AEDAS - 0022) 
 

Ao longo do ano letivo 
(conforme 
cumprimento da 
planificação modular) 

33. Recolha de 
informação e 
auscultação de 
empregadores e 
operadores de FCT que 
permita o planeamento 
da oferta formativa 
convergente com a 
realidade regional. 

Operador EFP 
Técnico Acompanhante 
de FCT 
Diretor de Curso 

Diretores de Curso 
Técnico de FCT 
 

Relatório Final de 
Coordenação e de 
Avaliação do Curso 
  
Modelo EQAVET 0003 

Site do 
agrupamento. 
 

Ao longo do ano letivo 
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34. Construção de um 
portefólio individual 
com registo de 
evidências de 
experiências formativas 
explícitas e relevantes. 
Atividade de Melhoria 2020-
2021. Na implementação desta 
atividade foi tida em 
consideração a quinta  sugestão 
de melhoria constante do 
“Relatório Final de Verificação 
EQAVET, elaborado pela Equipa 
de peritos, de 12 de junho de 
2020”) 

Diretor de Curso 
Formador da Área de 
Integração (AI) 
Formadores da 
componente 
tecnológica  

Formandos 
Formadores da 
componente 
tecnológica 
Formador Área de 
Integração, Português, 
Inglês e Francês. 

Portefólio 

Registos no INOVAR 

Planificação de Área de 

Integração, Português, 

Inglês e Francês/Espanhol. 

Atas dos Conselhos 
de Turma 

Até ao final do Curso 

35. Promoção da 
Cidadania e 
Desenvolvimento 
(alocando o logotipo 
“energia profissional” a 
cada uma das 
atividades do curso)  

Operador EFP 
Coordenador de 
Cidadania e 
Desenvolvimento 

Conselho de Turma Colocação do logo da 
mascote do ensino 
profissional em todos os 
documentos de Cidadania 
e Desenvolvimento 

Atas dos Conselhos 
de Turma 
Dossiê de 
Coordenação de 
Cidadania e 
Desenvolvimento 

Até ao final do Curso 

36. Simulação (1º 
semestre do 3º ano do 
curso) e efetivação da 
candidatura (2º 
semestre do 3º ano do 
curso) a ofertas de 
emprego na área de 
formação. 

Diretor de Turma 
Formador Área de 
Integração (em 
articulação com os 
formadores da 
componente 
tecnológica) 

Formandos 
Diretor de Turma 
Formador Área de 
Integração 

Registos no INOVAR 
sumariando a atividade 
 
Printscreen da resposta à 
oferta de emprego 
 
Planificação de Área de 
Integração 

Recorte do 
classificado ou 
printscreen da 
página do site com a 
oferta de emprego 

3º ano do curso. 
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37. Carta de 
Recomendação (por 
proposta do Diretor de 
Curso) /Carta de 
Recomendação às 
Entidades de FCT 
(quando aplicável, em 
função do desempenho 
do formando) 

Operador EFP  
Diretor de curso 

Operador EFP 
Diretor de Curso 
 
 
Entidade de FCT 
Formando 

Cópia da Carta de 
Recomendação do 
Operador EFP 
 
 
Cópia da Carta de 
Recomendação da 
entidade de FCT 

Dossiê de Curso 
 
 

Final do curso 
 
 
 

Final de cada FCT 

 

Justificação das opções: 

1. Considera-se fundamental que a Formação em Contexto de Trabalho seja um ato formativo e apelativo. Para tal tem de se fazer uma gestão de expectativas entre 

o que o parceiro de FCT espera do formando e o que o formando espera do parceiro de FCT. Entende-se que a melhoria do contacto entre parceiro FCT e as 

empresas (Objetivo Específico 7 do Indicador 5a e Objetivo Especifico 9 do Indicador 6a) não se mede tanto pelo aumento do número de visitas mas pelo 

aprofundamento do esclarecimento de papéis formativos, tornando explícito o que operador EFP e o parceiro FCT esperam um do outro. 

2. Entendemos que se deve procurar a maior afinidade possível entre a formação técnico-pedagógica inicial e a evolução do contexto regional/local do mercado de 

trabalho. Pela sua maior experiência profissional o Diretor de Curso será o profissional de referência para estabelecer a “ponte” entre a formação profissional e as 

necessidades do mercado de trabalho ajustando o currículo técnico-pedagógico e orientando o perfil de formação em função da elaboração do Relatório Técnico-

Pedagógico do Diretor de Curso. Este ajuste curricular pressupõe a síntese da aplicação do “Inquérito de Satisfação da Empregabilidade Local” (Modelo EQAVET 

001, 002 e 003) aos stakeholders externos (E. Educação, parceiro de FCT, empresas e Formadores pós-secundário); 

3. Pretende-se fomentar a efetiva procura de emprego na área de formação dotando os formandos de ferramentas (portefólio, curriculum, carta de recomendação) 

que lhes permita justificar as suas competências no contexto de uma entrevista de emprego. 
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INDICADOR 6b3) GRAU DE SATISFAÇÃO DOS EMPREGADORES 

CICLO 
OBJETIVO VALORES DO CICLO 

Média de Satisfação Média de Satisfação 

2014-2017 Não Aplicável 3,65/4 

2015-2018 3,66/4 3,60/4* 

2016-2019 3,67/4 RESULTADO A RECOLHER EM JANEIRO DE 2021 

2017-2020 3,68/4 RESULTADO A RECOLHER EM JANEIRO DE 2022 

2018-2021 3,70/4 RESULTADO A RECOLHER EM JANEIRO DE 2023 

 

*Não obstante a ligeira diminuição verificada no grau de satisfação, o número de inquiridos, neste ciclo formativo 2015/2018, é cerca de 3 vezes superior ao registado no 

ciclo anterior, o que nos permite realçar o aspeto positivo de ter obtido um aumento de respostas. Por outro lado, constatamos que os objetivos estabelecidos, com base 

apenas no histórico de um ciclo formativo, devem ser reformulados no ciclo 2018-2021. 
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Objetivo Específico 11: Adequar o perfil do aluno ao mercado de trabalho 
 
Ver Domínio 1 – Prestação de serviços educativos de qualidade em Projeto 
Educativo 2019/22 

Metas a atingir: Transferência gradual das percentagens de pouco satisfeito e 
satisfeito para muito satisfeito. Reforço do trabalho/treino das competências menos 
majoradas no Questionário de Satisfação do Empregador. 
 
Histórico 2014-2017: As competências Comunicação e Relações Interpessoais, 
Planeamento e Organização foram as menos bem pontuadas pelas entidades 
empregadoras inquiridas. 
Histórico 2015-2018: As competências Competências Técnicas inerentes ao Posto de 
Trabalho, Planeamento e Organização foram as menos bem pontuadas pelas 
entidades empregadoras inquiridas. 
 
Periodicidade de monitorização: Por ciclo de formação. 
 

Atividades a realizar 
Responsável pela 
implementação 

Intervenientes Registos/Evidências 
Comunicação/ 

Divulgação 
Calendarização 

38. Análise do Relatório 
Intermédio de 
Acompanhamento, de 
Coordenação e de Avaliação 
do Curso em sede de Conselho 
de Curso 

Conselho de Curso Formandos 
Formadores da 
componente 
tecnológica 

Registos no INOVAR  
 

Atas de Conselho de 
Curso 

Durante todo o curso 

39. Trabalhar de uma forma 
mais assertiva e consequente 
a(s) competência(s) menos 
majoradas no ciclo formativo 
anterior. 
 

Conselho de Curso 
Conselho de Turma 

Formandos 
Formadores 
Técnicos 
Especializados 

Planificações disciplinares / 
Projetos Integradores 

Atas de Conselho de 
Curso 
Atas de Conselho de 
Turma 
Planificações 

Durante todo o ciclo 
formativo 

40. Atribuição do diploma do 
melhor aluno do Ensino 
Profissional por curso 

Conselho de Turma 
 

Conselho de Turma 
Diretor de Turma 

Ata do Conselho de Turma Ficha Individual de 
Avaliação 

Final do curso 
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Justificação das opções: 

1. Neste ponto, o que nos parece mais importante é ajustar o perfil do aluno e aquilo que ele aprendeu à rotina do cargo e à expectativa do empregador, não se 

olhando tanto ao que o aluno sabe mas ao que pode fazer com aquilo que aprendeu (dentro da lógica do DL 55/2018 de 6 de julho estamos a trabalhar para uma 

escola mais inclusiva e por isso temos de flexibilizar a aprendizagem). Pensamos que a promoção do desenvolvimento dos valores de trabalho em equipa, de 

compromisso com o projeto da empresa, do reconhecimento de hierarquias ou o cumprimento de horários torna-se mais importante para o empregador do que o 

que o aprendente sabe (ou aprendeu a fazer) em dado momento (Arriscado, Paula; “O Futuro do Trabalho”, Porto, 12.03.2018) e que poderá melhorar em 

contexto laboral. 

O conselho de curso sugere um reforço das competências, menos bem conseguidas, durante o Ciclo Formativo cessante, conforme as decisões exaradas pelo 

Conselho de Turma/Curso em função da análise do Relatório do Questionário de Satisfação ao Empregador. 

2. Dada a Taxa de Satisfação Global ser muito elevada, entendeu-se investir na qualidade da satisfação do empregador ao invés de aumentar a quantidade de 

empregadores satisfeitos. Assim, a evolução do indicador será expressa em grau de satisfação e não em percentagem. 

3. Planeiam-se “Projetos Integradores” para as turmas cujas qualificações se consideram por resultados de aprendizagem. 

Objetivo Específico 12: Aumentar a taxa de resposta dos empregadores ao 
inquérito de satisfação. 
 
Ver Domínio 2 - melhoria dos resultados em Projeto Educativo 2019/22 

Metas a atingir: Aumentar para 75% a taxa de resposta dos empregadores, tendo 
por consideração a média do histórico dos dois últimos ciclos monitorizados. 
 
Histórico 2014-17: 57,1% de respostas dos empregadores. 
Histórico 2015-18: 93,5% de respostas dos empregadores. 
 
Periodicidade de monitorização: Por ciclo de formação 
 

Atividades a realizar 
Responsável pela 
implementação 

Intervenientes Registos/Evidências 
Comunicação/ 

Divulgação 
Calendarização 
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41. Carta/Contacto telefónico 
ao empregador (pedido de 
colaboração para o projeto 
EQAVET) e operacionalização 
da aplicação do inquérito 

Equipa EQAVET 
Assistentes técnicos 

Assistentes 
operacionais (PBX) 
Diretor de Curso 

Equipa EQAVET 
Assistentes técnicos 

 

Comprovativo do envio da 
carta ao empregador 
Brochura do Plano de Ação 
Versão empregador 
(Modelo EQAVET 0020)  
Lista de chamadas 
 

Correio eletrónico 

Guia dos CTT 

Lista de chamadas 

Final de ciclo 
formativo 

42. Feira das profissões: 
convite para participação e 
auscultação para a 
empregabilidade local  

Diretores de Curso 
Operador EFP 
 
Empregador 

Operador EFP 
 

Empregador 

Registo fotográfico 
 

Modelo EQAVET 0003 

Site do 
Agrupamento 

Anualmente 

43. Criação de um espaço no 
site do AEDAS de promoção à 
empregabilidade dos alunos 
do ensino profissional - 
Atividade de melhoria 2020/2021. Na 
criação desta atividade, foi tida em 
consideração a segunda sugestão de 
melhoria constante do “Relatório Final 
de Verificação EQAVET, pela Equipa de 
peritos, de 12 de junho de 2020”), com 
vista à promoção da empregabilidade, 
numa ligação contínua às respostas do 
tecido empresarial, da comunidade e da 
região. 

 
Equipa EQAVET 
Operador EFP 
 
 Operador EFP 

 
Empregador 

Separador  
AEDAS + Emprego 

Site do Agrupamento 
Ao longo do ano 

letivo 

 

Justificação das opções: 

1. Pretende-se que a iniciativa AEDAS + emprego seja um espaço de partilha de ofertas de emprego dos empregadores locais, gerenciado pelo Operador EFP com a 

sugestão de alunos em final de formação que revelem maior afinidade perante o tipo de oferta e a expectativa do empregador.  
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A equipa PRO-EQAVET AEDAS 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

 

Aprovado em Conselho Pedagógico em 6 de setembro de 2020 

 

________________________________________________________ 

(Dra. Ana Alice Da Silva Araújo Lopes Rodrigues) 


