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Introdução 

 

Em 2015 a Agência Nacional para a Qualificação e o Ensino Profissional (doravante designada por ANQEP) 

lançou o desafio da implementação de Sistemas de Garantia da Qualidade a todos os operadores do Ensino e 

Formação Profissional (EFP). Este desafio dava resposta ao disposto no Decreto-Lei nº 92/2014, de 20 de junho, 

onde se lê que “as escolas profissionais reguladas pelo presente decreto-lei devem, independentemente da sua 

natureza, implementar sistemas de garantia da qualidade dos processos formativos e dos resultados obtidos 

pelos seus alunos”, informando de seguida que este procedimento deve estar articulado com o Quadro de 

Referência Europeu de Garantia da Qualidade na Educação e Formação Profissional (EQAVET). De imediato a 

Cooptécnica Gustave Eiffel percecionou esta situação como uma oportunidade de desenvolvimento 

organizacional para a Escola Profissional Gustave Eiffel (doravante designada por EPGE) de que é proprietária, 

aderindo de forma espontânea a este processo, por se identificar com sua missão: a melhoria contínua dos 

processos formativos e dos resultados obtidos pelos alunos / formandos no âmbito dos processos de EFP.  

A EPGE integrou então uma ampla rede de Escolas Profissionais a operar na região do Médio Tejo, onde em 

equipa discutiu e refletiu sobre este processo, procurando encontrar formas de otimizar recursos. Deste 

exercício comum resultou a estrutura base do presente Documento Base que, posteriormente, foi adaptada à 

realidade específica da nossa organização.  

O Documento Base aqui apresentado resulta de um completo exercício reflexivo e responde a um requisito do 

processo de implementação do sistema de qualidade. Integra a visão estratégica da EPGE e firma o seu 

compromisso com a qualidade. De igual forma clarifica e esclarece o processo de aproximação e alinhamento 

das práticas já instituídas em relação ao Quadro EQAVET, bem como cria novos procedimentos que cumpram 

a mesma finalidade. Este documento assume um caráter mais generalista e servirá de guião a todo o trabalho 

a desenvolver localmente, no sentido de garantir o rigor das práticas a implementar bem como a existência de 

um fio condutor e de uma mesma base de entendimento comum que nos permita manter a nossa identidade.  

Este documento é constituído por três partes distintas. A primeira descreve um conjunto de informações sobre 

a EPGE, o seu contexto de intervenção e a sua realidade, que constituem a base de trabalho do processo de 

implementação do Sistema de Garantia da Qualidade. A segunda parte do documento, reúne um conjunto 

estruturado de reflexões e de enquadramento em relação ao Sistema de Qualidade que nos encontramos a 

implementar, definindo intervenientes, indicadores e metodologias de trabalho que no terreno facilitem a 

implementação e monitorização deste processo por todos os envolvidos. Descreve também o ponto de partida 

da nossa instituição em relação aos procedimentos já instituídos e a implementar no âmbito do processo de 

alinhamento com o EQAVET. A terceira e última parte refere-se à descrição da realidade contextual e formativa 

http://www.qualidade.anqep.gov.pt/default.aspx
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de cada polo da EPGE, onde constam também os dados e informações estatísticas referentes ao ciclo de 

formação 2014-2017 bem como a informação referente aos indicadores selecionados em cada polo e as metas 

assumidas em cada um. Esta informação esteve na base do processo de reflexão que culminou na elaboração 

do Plano de Ação atualmente em vigor.  

Nos anexos estão identificados todos os documentos normalizados usados para registar a informação referente 

a cada um dos indicadores considerados na implementação do processo bem como outros documentos 

relevantes neste processo.   
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Parte 1 – A Cooptécnica e a Escola Profissional Gustave Eiffel 

 

1.1 Caracterização geral da Cooptécnica e da Escola Profissional Gustave Eiffel CRL  

A Cooptécnica Gustave Eiffel CRL é uma entidade privada, sem fins lucrativos, que se dedica desde 1989 à 

educação e formação profissional de jovens e adultos, prestando um serviço público às comunidades que serve, 

nomeadamente através da Escola Profissional Gustave Eiffel. Foi criada há 30 anos por um grupo de pessoas 

que se uniram em torno desta questão, por partilharem uma mesma visão sobre o ensino, no seguimento do 

apelo à participação da sociedade civil no processo de educação e qualificação profissionalizante da população, 

criando a própria Escola Profissional Gustave Eiffel (EPGE) sobre a qual recai este documento e o sistema de 

garantia de Qualidade EQAVET. 

Para a EPGE, a futura integração profissional dos alunos / formandos / formandos assume um papel central nos 

processos formativos pois, a par da escolarização da população, acredita que o acesso a um emprego digno e 

socialmente reconhecido é uma poderosa ferramenta que promove a inclusão social, a vivência plena dos seus 

direitos e deveres como cidadão, bem como concretiza as legítimas aspirações de mobilidade social.  

Acreditamos que todos os jovens e todos os adultos têm um potencial de aprendizagem por explorar, e 

assumimos como missão o trabalho pedagógico individualizado que potencie a concretização destes poderosos 

recursos pessoais. Assim, preconizamos uma estratégia pedagógica individualizada, centrada na pessoa e nos 

grupos em formação, que aborde as várias dimensões do indivíduo, num entendimento humanista dos nossos 

formandos, associada à construção do perfil de competências do futuro profissional, mas também do cidadão, 

uma vez que entendemos este processo como indissociável.  

A EPGE detém, atualmente, para além da Sede, mais cinco estruturas associadas ao ensino profissional, 

sedeadas na zona da Grande Lisboa (Amadora - Venteira, Lumiar e Queluz), Arruda do Vinhos e Entroncamento.  

Desde sempre primámos pelo rigor e qualidade da nossa atuação, procurando servir as comunidades onde nos 

encontramos numa lógica de proximidade e respondendo, assertivamente, às várias solicitações, atuando como 

atores dinamizadores das regiões onde estamos representados. Assim, a implementação de mecanismos de 

garantia de qualidade não é novidade para a nossa comunidade, uma vez que sempre implementámos 

processos e procedimentos de recolha, análise e sistematização de informação útil, na qual suportamos 

processos reflexivos e promotores da mudança, numa lógica de prestação de contas nas comunidades que nos 

acolhem. Da mesma forma o trabalho em rede está enraizado na nossa prática diária, assim como a 

implementação de práticas de gestão e avaliação de pessoas e processos.  

  

http://www.qualidade.anqep.gov.pt/default.aspx
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1.2 Missão, visão e objetivos estratégicos 

Na Cooptécnica Gustave Eiffel e na Escola Profissional Gustave Eiffel, assumimos como missão “educar e 

formar técnicos de corpo inteiro e profissionais dinâmicos, competentes e inovadores”.  

In http://gustaveeiffel.pt/wordpress/mensagem/ 

Partilhamos uma visão comum do ensino profissionalizante na qual se constrói todo o nosso projeto educativo, 

marcado pela posição central dos alunos / formandos que nos elegem como parceiros das suas trajetórias de 

qualificação.  

Na nossa visão pretendemos ser “uma escola de excelência, democratizando o acesso e o sucesso profissional, 

pessoal e social dos nossos alunos, independentemente da sua origem social”.  

Assim, o nosso Projeto Educativo assenta num entendimento humanista dos indivíduos e visa o 

desenvolvimento do potencial de aprendizagem de cada um, recorrendo para isso a metodologias pedagógicas 

diferenciadas e diferenciadoras que respondam ao perfil e necessidades de cada aluno.  

Procuramos apoiar cada jovem na definição não apenas de um projeto de carreira, mas de um verdadeiro projeto 

de vida, onde o desenvolvimento holístico é considerado como ferramenta de uma integração, no trabalho e na 

sociedade, bem-sucedida.  

O nosso Projeto Educativo vai de encontro a estas premissas e espelha a nossa visão em relação ao ensino 

que preconizamos. Este documento estrutural da nossa ação diária além de conter as orientações e regras 

reguladoras do dia-a-dia da nossa comunidade, define rumos e estratégias, que atribuem sentido à nossa 

atividade diária. Este documento foi recentemente revisto tendo em vista a otimização da nossa ação e o reforço 

da coerência entre todas as orientações passíveis de influenciar e regular a nossa atividade, nomeadamente as 

caraterísticas intrínsecas de cada região. Apesar de ser um documento estruturante, é simultaneamente 

dinâmico e permeável pois resulta da auscultação dos nossos parceiros e da própria comunidade, procurando 

responder a desafios previamente identificados e tendo em vista a melhoria contínua dos processos formativos 

que desenvolvemos e dos resultados obtidos. Concorre assim para os mesmos propósitos que o presente 

processo e é um documento público, ou melhor dizendo sete documentos, que podem ser consultados na nossa 

página na internet (www.gustaveeiffel.pt).  

Tendo em consideração o nosso âmbito de intervenção e a nossa ambição, definimos algumas prioridades que 

norteiam diariamente a nossa ação e reforçam a sua intencionalidade. Assim, e em sintonia com a estratégia 

europeia em matéria de educação e formação, bem como com a nossa visão e missão, assumimos como 

prioridade na nossa ação diária:  

Prioridade – Promover o sucesso pessoal, escolar e profissional dos alunos / formandos da 

Escola Profissional Gustave Eiffel 

http://www.qualidade.anqep.gov.pt/default.aspx
http://www.gustaveeiffel.pt/
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Para cumprirmos este desígnio identificamos 3 eixos distintos de intervenção, que posteriormente devem ser 

considerados no âmbito do Plano de Ação que vier a ser definido na organização e em cada escola / polo:  

Eixo 1 – Promover o sucesso dos alunos / formandos da EPGE 

Eixo 2 – Reforçar a relação da EPGE com a comunidade e o tecido empresarial   

Eixo 3 – Otimizar os recursos e procedimentos de gestão escolar da EPGE 

A prioridade definida traduz a visão da EPGE, nomeadamente o papel central ocupado pelos nossos alunos / 

formandos e a preocupação com o seu sucesso, sendo esse o motor de toda a nossa ação. Destaque também 

para a importância do trabalho em rede com os nossos parceiros regionais bem como a vontade de fazer mais 

e melhor através da otimização dos recursos humanos e materiais ao serviço da instituição, melhorando a nossa 

eficácia e eficiência.  

Ao longo do processo de alinhamento com o modelo EQAVET e para cada meta definida, deve cada polo / 

escola definir objetivos gerais, de acordo com a realidade vivida em cada contexto particular. A título de exemplo 

vamos de seguida identificar alguns desafios que poderão ser considerados em cada eixo identificado.  

Eixo 1 – Promover o sucesso dos alunos / formandos da EPGE 

Objetivos associados à melhoria das estratégias de avaliação contínua e de acompanhamento dos alunos / 

formandos, redução do número de módulos realizados fora de tempo, melhoria das estratégias de avaliação 

contínua e de acompanhamento dos alunos / formandos, otimização do sistema de tutorias, tornar a escola cada 

vez mais atrativa, fomentando cada vez mais a componente prática e de projeto e com a qual os alunos / 

formandos se identifiquem, nomeadamente, através de atividades extracurriculares e circum escolares, por 

forma a reduzir o abandono escolar dos alunos / formandos da EPGE, melhoria da articulação com entidades 

sociais externas, promoção da empregabilidade, identificação anual de outros indicadores a apurar e metas a 

atingir, interação com as comunidades de origem dos alunos / formandos, entre outros.    

Eixo 2 – Reforçar a relação da EPGE com a comunidade e o tecido empresarial   

Objetivos associados às estratégias de comunicação e divulgação, mobilização de recursos para atividades 

externas, definição de momentos e formas de auscultação dos stakeholders, consolidação e crescimento da 

rede de parcerias, clarificação de prioridades dos planos de atividade anuais, procedimentos de análise da 

qualidade dos serviços prestados, otimização dos procedimentos de antecipação de necessidades formativas 

junto dos parceiros, avaliar a qualidade das ofertas de EFP disponibilizadas, definir formas de registo e 

evidências a recolher nos processos de avaliação, entre outros.  
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Eixo 3 – Otimizar os recursos e procedimentos de gestão escolar da EPGE 

Objetivos de melhoria dos procedimentos de gestão e organização escolar, criação de manuais de 

procedimentos nos serviços, formação de recursos humanos, otimização de sistemas de comunicação internos, 

clarificação de normas e procedimentos, instituição de novos procedimentos e formas de acompanhamento, 

melhoria dos índices de eficácia e eficiência, rentabilização de recursos, entre outros.   

 

No decorrer deste processo, devemos também ter em consideração os cinco pilares da qualidade da EFP, 

enunciados pelos organismos internacionais, a saber:  

1. Orientação vocacional e aconselhamento de carreira;  

2. Envolvimento dos stakeholders internos e externos;  

3. Alinhamento da oferta EFP às necessidades do mercado de trabalho (considerando também as 

expetativas dos indivíduos);  

4. Enquadramento jurídico-institucional da EFP;  

5. Relação e interação entre a aprendizagem em contexto escolar e a aprendizagem em contexto de 

trabalho.  

(Garantia da Qualidade nas Modalidades de Dupla Certificação – Um guião para Operadores de 

Educação e Formação Profissional, maio 2015, pg.14)  

Esta lista não pretende ser exaustiva e não esgota outros fatores-chave a considerar, de acordo com a realidade 

vivida no contexto nacional e local de cada polo.  

De igual forma o sistema de qualidade EQAVET enumera quatro princípios transversais a toda a ação a 

desenvolver, que devem ser entendidos como condições necessárias à implementação, nomeadamente:  

A. Visão estratégica e visibilidade dos processos e resultados na gestão da EFP;  

B. Envolvimento dos stakeholders internos e externos; 

C. Melhoria contínua da EFP utilizando os indicadores selecionados;  

D. Utilização das quatros fases do ciclo de qualidade (planeamento, implementação, avaliação e revisão).  

Assim, os objetivos a definir localmente deverão ser adaptados a cada realidade em concreto, fundamentar-se 

na recolha e análise de dados concretos de acordo com o disposto neste documento e complementado 

localmente, e deve atender também às prioridades e objetivos gerais expressos neste documento bem como no 

Projeto Educativo.  
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1.3 Estrutura orgânica / organigrama  

Da Cooptécnica Gustave Eiffel, CRL: 

  

http://www.qualidade.anqep.gov.pt/default.aspx
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Da Escola Profissional Gustave Eiffel: 

Organograma da Direção Técnico-Pedagógica 
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1.4 Tipologia de stakeholders  

A EPGE está perfeitamente integrada nas comunidades onde atua, participando de forma ativa e dinâmica em 

diversas redes de parcerias e colaborando ativamente para a melhoria da qualidade de vida das populações 

que serve.  

Esta abordagem em muito extrapola a prestação de um serviço à comunidade, sendo que participamos, e muitas 

vezes lideramos, outras redes de trabalho que visam o desenvolvimento integrado das regiões e da população 

não apenas na vertente educacional, mas também no domínio social, cultural e desportivo.  

O nosso projeto é, assim, ativamente influenciado por forças vivas das regiões onde atuamos, sendo que esta 

influência se faz sentir através de mecanismos formais, informais e não formais de relacionamento e 

auscultação, através do diálogo permanente com os parceiros, alguns deles que acompanham o nosso projeto 

educativo desde a sua génese. Esta influência faz-se também através da participação ativa no nosso Conselho 

Consultivo que é um elemento estruturante na definição da nossa oferta formativa bem como do nosso projeto 

educativo. Contudo, e atendendo à dispersão territorial dos nossos estabelecimentos de ensino profissional, 

estão a ser criados, Conselhos Consultivos locais com membros comuns. A saber: um para a região da Amadora 

e Queluz, outro para a região de Lisboa e os outros 2 para as regiões do Entroncamento e da Arruda dos Vinhos. 

As redes locais de parceiros garantirão a adequabilidade e pertinência local das opções associadas tanto à 

oferta formativa como à expressão local do projeto educativo da nossa instituição.  

Assim, identificamos dois grupos distintos de parceiros que devem ser considerados e auscultados no âmbito 

do presente processo:  

Stakeholders internos – formandos / alunos, pais / encarregados de educação, docentes, direção e 

colaboradores da EPGE;  

Stakeholders externos – empresas, associações empresariais sectoriais e regionais, entidades do poder 

local, entidades sociais nomeadamente IPSS, serviços de emprego, instituições do ensino superior, 

personalidades de reconhecido mérito nos diversos setores de atuação, operadores de EFP, entidades 

culturais e associativas e outras instituições de natureza privada com e sem fins lucrativos.  

Tendo em consideração estas orientações, cada escola identificará mais à frente a sua própria estrutura 

consultiva, que deve contemplar parceiros internos e externos.   
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1.5 A qualidade na Escola Profissional Gustave Eiffel   

A EPGE desde sempre reconheceu a importância de criar e implementar mecanismos de monitorização e 

avaliação da sua atividade diária, tendo em vista a melhoria dos serviços prestados às comunidades bem como 

a otimização dos indicadores obtidos na sua atividade.  

Esta preocupação materializa-se também num conjunto de orientações e procedimentos que contemplam a 

avaliação e autoavaliação dos seus colaboradores, nomeadamente através da existência de mecanismos de 

progressão de carreira que atendem a estes fatores.  

No passado tivemos também diversos exercícios de avaliação em grande escala, sendo que, no momento, a 

auscultação dos intervenientes é uma prática que gostaríamos que fosse mais regular na nossa entidade ao 

nível dos colaboradores, encarregados de educação e alunos / formandos neste processo. Conseguimos, no 

entanto, manter com algum rigor a monitorização do percurso dos nossos diplomados, sendo esta uma 

preocupação transversal a toda a nossa atuação.  

A implementação do presente sistema de qualidade alinhado com o quadro EQAVET parte assim do trabalho 

desenvolvido no passado e procura sistematizar todos os procedimentos já implementados, passíveis de 

otimizar este processo. Partimos das boas práticas já implementadas e revimos a nossa organização e fluxos 

de comunicação para incorporar todas as diretivas associadas a este processo, aproveitando sempre que 

possível o trabalho já realizado.  

De um modo geral, podemos afirmar que a maior novidade deste processo está associado à sistematização de 

processos e procedimentos, que doravante integram um novo paradigma contínuo associado ao ciclo da 

qualidade que não se esgota e se renova permanentemente.  

Neste processo o presente documento assume particular relevância, uma vez que esclarece e promove a 

coerência entre as práticas já instituídas e as alterações que devemos introduzir no sistema, necessárias para 

garantir e fomentar a coerência de todo o processo, otimizando recursos e estabelecendo responsabilidades.  

Seguindo as orientações gerais da ANQEP, partimos da estruturação de um Documento de Base, o presente 

documento, que contém todas orientações e opções estratégias da EPGE na definição do modelo de Sistema 

da Qualidade e que serve de guia a todo o processo de implementação dos procedimentos nos vários polos da 

instituição. O Plano de Ação, foi desenvolvido paralelamente e centra-se, inicialmente, na estratégia de 

implementação do processo de qualidade. Este plano integra ações alinhadas com os objetivos estratégicos 

identificados neste documento e que, simultaneamente, visam a adoção de novos procedimentos determinantes 

para a implementação do modelo EQAVET na nossa organização. Estas ações visam normalizar alguns 

pressupostos e processos internos e assim aproximar-nos do nosso objetivo de alinhamento. São enriquecidas 

com outras ações de expressão local que têm também em vista a melhoria dos resultados produzidos pelos 

http://www.qualidade.anqep.gov.pt/default.aspx
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vários indicadores, processo este que será melhorado de forma permanente decorrente dos exercícios 

permanentes de avaliação e revisão do trabalho desenvolvido.  

  

http://www.qualidade.anqep.gov.pt/default.aspx
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1.6 Potencialidades / Constrangimentos  

Temos presente que a implementação de um sistema de qualidade com estas características é um desafio que 

se coloca às organizações pois implica uma profunda reflexão da qual decorre a descontinuidade de algumas 

práticas bem como a introdução de algumas mudanças, o que implica sempre algum desconforto.  

Para minimizar este desconforto, optámos por desenvolver este processo de forma serena, abrangente e de 

acordo com um cronograma ajustado, para que a mudança daqui decorrente tivesse tempo de ser, 

genuinamente, incorporada em todas as nossas estruturas, garantido que é, verdadeiramente, sentida e vivida 

por todos os intervenientes.  

Na nossa organização, este desafio assume especial relevância, pois a existência de vários polos de ensino e 

a sua dispersão territorial obriga a uma permanente contextualização das medidas e processos a implementar, 

garantindo a sua coerência com a instituição mas também a sua relevância no contexto onde atua.  

Assim, assumimos que a realidade específica da nossa instituição possa traduzir-se num desafio mas por outro 

lado reconhecemos nesta diversidade um grande potencial, pois é interessante analisar as diferentes respostas 

a problemas comuns bem como a criatividade das medidas a adotar em problemas específicos de um 

determinado local, mas que podem ser considerados na solução de outros desafios.  

Reconhecemos também o potencial que este processo tem de promover uma identidade comum, respeitando 

as especificidades de cada local em concreto. A implementação de um sistema de qualidade assente em 

indicadores comuns, reforça a comparabilidade dos dados o que acreditamos que pode consolidar a nossa 

atuação. No mesmo sentido a sistematização dos processos a implementar garante a obtenção contínua de 

nova informação passível de ser refletida e de dados que suportem a tomada de decisões e a introdução ou 

reestruturação de abordagens pedagógicas e/ou organizacionais.  

  

http://www.qualidade.anqep.gov.pt/default.aspx
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1.7 Cronograma geral de implementação  

A implementação do sistema de qualidade descrito neste documento teve em consideração as orientações sobre 

este processo emanadas pela tutela, bem como a realidade específica da nossa organização.  

O processo foi iniciado no ano letivo 2015/2016, através da participação em redes de discussão e reflexão sobre 

o processo, e desde então foram elaboradas as primeiras versões do documento aqui apresentado. Em 2017 

reunimos com a tutela sobre este processo e ficámos a aguardar novas orientações, nomeadamente a 

disponibilização da plataforma associada ao EQAVET bem como as orientações finais sobre o processo de 

verificação. Assim, demos seguimento ao processo através da recolha de informação associada a alguns 

indicadores, nomeadamente referentes aos ciclos de formação 2012-2015 e 2013-2016. No presente ano civil 

acompanhamos com interesse o desenvolvimento deste assunto pela tutela e participámos nas várias ações 

informativas realizadas na zona de Lisboa e na zona Centro. Retomámos assim o processo em curso e 

concluímos o processo de diagnóstico associado ao Documento de Base e que servirá de base a todo o trabalho 

que se segue.  

Apresenta-se um resumo dos prazos atualmente considerados:    

CRONOGRAMA GERAL EQAVET 

Ação Data 
Elaboração  do Documento de Base na sua versão final com a 
colaboração dos stakeholders 

Janeiro a Abril de  2019 

Recolha de dados dos indicadores EQAVET (4a, 5a, 6a, e 6b3*) do 
ciclo de estudos referente a  2014/2017 

Janeiro a Abril de  2019 

Elaboração do Plano de Ação referente à implementação do sistema 
EQAVET com a colaboração dos stakeholders 
 

Maio a Junho de 2019 

Implementação do Plano de Ação referente à implementação do 
sistema EQAVET com a colaboração dos stakeholders 
 

Junho a Setembro de 2019 

Apresentação de resultados e discussão de melhorias com os 
stakeholders 

Setembro a Dezembro de 2019 

Definição e aprovação do Plano de Melhorias  
Dezembro de 2019 a Fevereiro de 
2020 

Elaboração do Relatório do Operador Janeiro a Fevereiro de 2020 

Pedido de Verificação de Conformidade  Fevereiro de 2020 

Implementação do Plano de Ação / Melhorias Junho de 2019 a Agosto de 2021 

* Os dados do indicador 6b3 foram recolhidos pela primeira vez em novembro de 2019.  

 

Assim, e a partir do ano letivo de 2020 / 2021, os procedimentos associados ao sistema EQAVET devem ser 

interiorizados por cada um dos polos da nossa instituição, que de forma cíclica deverão introduzir o ciclo de 

qualidade nos seus quotidianos, respeitando a seguinte informação:  

 

http://www.qualidade.anqep.gov.pt/default.aspx
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CRONOGRAMA ANUAL EQAVET 

AÇÃO CRONOGRAMA 

Definição do Plano de Melhorias Maio a Setembro de cada ano letivo 

Implementação do Plano de Ação / Plano de Melhorias Setembro a Agosto de cada ano letivo 

Recolha de dados referentes aos indicadores Janeiro a Fevereiro de cada ano letivo 

Recolha de dados referentes à autoavaliação 
(auscultação de alunos / formandos / formandos, 
professores, colaboradores, parceiros, …) 

Fevereiro a Abril de cada ano letivo 

Avaliação do Plano de Ação / Melhorias e análise da 
informação recolhida com a intervenção dos parceiros  

Maio a Julho de cada ano letivo 

Elaboração do Relatório de Polo  Maio a Julho de cada ano letivo 

 

Este processo será acompanhado de perto pela estrutura interna criada que assume a responsabilidade pela 

monitorização e acompanhamento do sistema de qualidade EQAVET, o Gabinete da Qualidade. Esta estrutura 

assume a responsabilidade de fazer cumprir os timings e prazos associados a cada etapa e processo, 

compilando a informação produzida juntamente com as respetivas evidências e elaborando os relatórios gerais 

desta atividade para validação e arquivo.  

  

http://www.qualidade.anqep.gov.pt/default.aspx
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Parte 2 – O Sistema de Garantia da Qualidade 

 

2.1 Enquadramento geral 

As modalidades de EFP assumem atualmente um legítimo papel central no nosso sistema de qualificação. É 

amplamente reconhecido o seu potencial no desenvolvimento da sociedade e do país, uma vez que permite a 

formação holística dos indivíduos, incluindo a importante componente de formação profissional, determinante 

para assegurar a integração plena na sociedade e contribuindo ativamente para o progresso das empresas e 

instituições, favorecendo o desenvolvimento económico das regiões e do país. Constitui também uma verdadeira 

alternativa ao número crescente de jovens e adultos que não se identificam com outras modalidades de 

formação / educação e que aqui encontram uma metodologia de trabalho inovadora e diferenciadora.    

Esta centralidade do papel da EFP nas políticas de educação e crescimento económico tem vindo a crescer no 

seio da Europa desde 2002, onde pela primeira vez se falou da necessidade de construção de um conjunto 

comum de instrumentos (Europass, EQAVET, ECVET, Quadro Europeu de Qualificações) que pudessem 

clarificar e comparar as qualificações e competências adquiridas no contexto de cada país. Esta necessidade 

decorre essencialmente de fatores como o crescimento exponencial do desemprego, em especial do 

desemprego jovem, a crescente mobilidade de cidadãos entre países e a globalização dos mercados de 

trabalho.  

Assim, em 2009 a Europa criou o quadro EQAVET que visa precisamente documentar, desenvolver, monitorizar, 

avaliar e melhorar a eficiência da EFP e a qualidade das práticas de gestão. Este quadro de referência está 

também alinhado com as orientações definidas no âmbito da nova estratégia de cooperação europeia para o 

crescimento e emprego, a Estratégia Europa 2020, onde em matéria de educação e formação foram traçados 

os seguintes objetivos gerais: 

1) Fazer da aprendizagem ao longo da vida e da mobilidade uma realidade tangível; 

2) Melhorar a qualidade e a eficácia da educação e da formação; 

3) Promover a igualdade, a coesão social e a cidadania ativa; 

4) Incentivar a criatividade e a inovação, incluindo o empreendedorismo, a todos os níveis da educação 

e da formação. 

http://www.qualidade.anqep.gov.pt/default.aspx
http://ec.europa.eu/education/policy/higher-education/mobility-cbc_pt.htm
http://ec.europa.eu/languages/policy/strategic-framework/rethinking-education_pt.htm
http://ec.europa.eu/education/policy/strategic-framework/social-inclusion_pt.htm
http://ec.europa.eu/education/policy/strategic-framework/entrepreneurship_pt.htm
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Concretamente foram definidas metas para o horizonte temporal 2020 e assumidos os seguintes compromissos 

em matéria de educação e formação:  

 Pelo menos 95% das crianças (a partir dos 4 anos até ao início da escolaridade obrigatória) deverão 

frequentar o ensino pré-escolar; 

 A percentagem de jovens de 15 anos com baixos níveis de competências em leitura, matemática e 

ciências deve ser inferior a 15 %; 

 A taxa média de abandono escolar deve baixar para menos de 10 %; 

 Pelo menos 40% das pessoas com idades entre 30 e 34 anos deverão ter concluído uma formação 

de nível superior; 

 Pelo menos 15% dos adultos deverão participar em medidas de aprendizagem ao longo da vida; 

 Pelo menos 20% dos licenciados e 6% dos jovens entre 18 e 34 anos com uma qualificação inicial 

de formação profissional deverão ter realizado um período de estudo ou de formação no estrangeiro; 

 Pelo menos 82% dos diplomados (jovens de 20 a 34 anos que concluíram, um a três anos antes, a 

formação de nível secundário ou superior) devem estar empregados.  

(Fonte http://ec.europa.eu/education/policy/strategic-framework/index_pt.htm)  

Estas metas e objetivos foram posteriormente transpostos para a realidade de cada estado membro, sendo que 

no caso de Portugal destacamos a necessidade de continuar a baixar os indicadores referentes ao abandono 

escolar (de 12,6% em 2017), a necessidade de promoção do sucesso educativo, a melhoria dos níveis de 

eficiência associados ao sistema nacional de qualificações e o envolvimento de jovens e adultos em 

oportunidades de aprendizagem ao longo da vida. Pretende-se assim melhorar as taxas de emprego da 

população geral e dos jovens em particular, e garantir que assim permanecem, e aumentar a qualificação geral 

da população, otimizando os recursos disponíveis.  

O quadro EQAVET pode ser definido como o compromisso com a qualidade por parte das instituições, existindo 

referência explícita à necessidade de adoção de modelo de qualidade no Decreto-Lei nº 92/2014, de 20 de 

junho, que altera o regime jurídico das escolas profissionais privadas e públicas. De igual forma o país assinou 

em julho de 2014 um compromisso com a Comissão Europeia que prevê a implementação de uma abordagem 

nacional de garantia da qualidade da EFP articulada com o Quadro EQAVET que contempla a implementação 

por parte das escolas profissionais de sistemas de garantia da qualidade alinhados com o modelo europeu. 

Surge assim a necessidade de implementar um sistema de garantia de qualidade alinhado com as referências 

internacionais.  

A EPGE deste sempre implementou procedimentos e processos de auscultação dos vários intervenientes, 

recolhendo e monitorizando dados e diversos indicadores associados à sua atividade diária. Esta informação é, 

posteriormente, refletida pelas estruturas locais e centrais da nossa instituição e está na base das alterações e 

http://www.qualidade.anqep.gov.pt/default.aspx
http://ec.europa.eu/education/policy/school/index_pt.htm
http://ec.europa.eu/education/policy/school/math_pt.htm
http://ec.europa.eu/education/policy/school/math_pt.htm
http://ec.europa.eu/education/policy/school/early-school-leavers_pt.htm
http://ec.europa.eu/education/policy/higher-education/attainment_pt.htm
http://ec.europa.eu/education/policy/higher-education/attainment_pt.htm
http://ec.europa.eu/education/policy/adult-learning/index_pt.htm
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/
http://ec.europa.eu/education/policy/strategic-framework/index_pt.htm
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adaptações recorrentes, procurando otimizar o nosso trabalho e os resultados a alcançar. Assim, esta 

necessidade de implementar um sistema de qualidade é-nos familiar, até porque já procedíamos regularmente 

e de forma organizada à recolha de parte significativa da informação agora solicitada no âmbito deste processo. 

Contudo, importa proceder às necessárias adaptações para garantir o alinhamento dos nossos procedimentos 

internos com a estratégia nacional nesta matéria.  

Acreditamos que este processo, que agora se inicia, poderá produzir impactos positivos na nossa ação, 

contribuindo para a melhoria contínua da nossa oferta e dos resultados a alcançar. A EPGE, enquanto operador 

de EFP procura, diariamente, tornar esta oferta cada vez mais atrativa e credível, aumentando o interesse 

suscitado entre jovens e adultos. Para isso é essencial que esta oferta cumpra rigorosos padrões de qualidade 

bem como a promessa que lhe está subjacente: a empregabilidade. Assim, é especialmente importante apurar 

e monitorizar de perto a informação referente a cada situação, no sentido de garantir a sua relevância, 

reconhecimento social e a sua adequabilidade ao mercado de trabalho.  

  

http://www.qualidade.anqep.gov.pt/default.aspx
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2.2 Atribuição de responsabilidades  

Pretende-se que o processo de implementação de um sistema de qualidade alinhado com o modelo EQAVET 

envolva toda a comunidade escolar associada à EPGE bem como todos os seus parceiros. Estamos conscientes 

que só assim asseguraremos o sucesso deste processo uma vez que ele exige que seja sentido por todos os 

intervenientes, diretos e indiretos, da nossa ação quotidiana.  

Numa primeira fase exploratória e de análise das orientações e informações emanadas pela tutela o processo 

foi conduzido por uma equipa de colaboradores que a partir do polo do Entroncamento exploraram as várias 

hipóteses e potencialidades do processo em curso integrados numa rede de trabalho a operar no Médio Tejo. 

Posteriormente, partilharam esta informação com os colegas dos serviços pedagógicos centrais e atualmente 

decidiu-se pela constituição de uma equipa restrita que planeia, dirige e acompanha todo o processo. Esta 

equipa reúne um elemento do grupo exploratório original, um técnico da sede e os dois membros da Direção 

Pedagógica Colegial. Esta é a equipa responsável pelo processo inicial de recolha de dados, de formação das 

equipas e de organização de todos os processos, atuando como facilitadores do processo e promovendo o ativo 

envolvimento de todos.  

Foi também criada uma equipa de âmbito mais alargado e que, além dos elementos afetos à equipa restrita, 

reúne os diretores de polo bem como a pessoa por eles designado e que, em cada local, assume a 

responsabilidade pela implementação dos processos e ações que vierem a ser definidas. Esta equipa alargada 

reúne com uma frequência mais espaçada, enquanto a equipa restrita reúne com uma regularidade quinzenal. 

Nas reuniões são analisadas as informações produzidas e recolhidas e são também discutidos os próximos 

passos, distribuindo-se tarefas aos elementos a executar no espaço de tempo que medeia cada encontro.  

Estamos também a formar equipas de polo para que possam acompanhar o processo, localmente, de forma 

informada e consciente. 

Paralelamente a todo o processo, e como já referido, foi criado uma estrutura central, o Gabinete da Qualidade, 

que doravante assumirá a responsabilidade por monitorizar e acompanhar todo o processo. Entre outras 

atribuições assegura a articulação com a ANQEP em relação a este assunto, preparando auditorias e mantendo 

o registo técnico-pedagógico permanentemente atualizado. 

Este serviço tem um responsável designado para a função, ainda que, para cumprimento das suas funções, 

possam ser afetos outros recursos humanos e materiais necessários à implementação do processo, 

nomeadamente mobilizando os colaboradores e parceiros que em cada etapa deverão ser auscultados e 

envolvidos no processo de implementação e avaliação do Sistema de Qualidade. Este serviço atua em estreita 

parceria com cada equipa de polo e é ainda responsável por organizar a informação referente às evidências de 

todo o processo local, compiladas em formato digital e/ou em papel.  

http://www.qualidade.anqep.gov.pt/default.aspx
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A elaboração do Plano de Ação e dos respetivos Planos de Melhoria, decorrente da avaliação dos planos 

originais, é da responsabilidade da equipa alargada, sendo que, posteriormente, será da responsabilidade de 

cada polo. Assim, anualmente, deverá cada polo proceder à avaliação e análise da informação obtida e do 

desempenho em relação a cada uma das ações propostas e elaborar o respetivo relatório bem como o 

consequente Plano de Melhorias. Neste processo deve envolver-se, de forma muito próxima e documentada, 

os seus parceiros, internos e externos, que devem também ser auscultados no processo.   

Nesta primeira fase a elaboração do Relatório de Operador será da responsabilidade da equipa restrita, sendo 

que, futuramente, a sistematização de informação resultante deste processo será da responsabilidade da 

estrutura central dedicada à qualidade.  

  

http://www.qualidade.anqep.gov.pt/default.aspx
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2.3 Diagnóstico Inicial  

 

2.3.1 Autoavaliação das práticas de gestão  

Para procedermos ao diagnóstico inicial da situação da Escola Profissional Gustave Eiffel face à garantia da 

qualidade e de acordo com o modelo de alinhamento com o Quadro EQAVET, utilizámos as seguintes fontes 

de recolha de informação: 

a) Avaliação das Práticas de Gestão da EFP 

b) Indicadores EQAVET selecionados 

 O diagnóstico será o ponto de partida para o processo de alinhamento e o instrumento que irá contribuir para 

ajudar a compreender o que necessita de ser ajustado, alterado ou introduzido nas práticas em uso. Este 

entendimento comum permite a introdução do ciclo de qualidade no nosso quotidiano, que se desenvolve em 

quatro fases cíclicas, bem como a monitorização permanente do cumprimento de objetivos concretos e 

mensuráveis com o fim último de alcançar a melhoria contínua. 

Identificamos de seguida a autoavaliação da EPGE em relação às práticas de gestão consideradas no âmbito 

do quadro de referência EQAVET.  

  Práticas de Gestão de EFP S N P 

P
la

n
ea

m
en

to
 

P1 As metas/objetivos estabelecidos pelo operador estão alinhados com as políticas europeias, 
nacionais e regionais. 

   

P2 As ações delineadas traduzem a visão estratégica partilhada pelos stakeholders internos e 
externos. 

   

P3 A relação entre as metas/objetivos estabelecidos e a sua monitorização através dos indicadores 
é explícita. 

   

P4 A atribuição de responsabilidades em matéria de garantia da qualidade é explícita.    

P5 Parcerias e iniciativas de cooperação com outros operadores são planeadas.    

P6 O sistema de garantia da qualidade em uso é explícito e conhecido pelos stakeholders internos 
e externos. 

   

P7 Os profissionais participam, desde o início, no planeamento dos diferentes aspetos da oferta 
formativa, incluindo o processo de garantia da qualidade. 

   

P8 
Os stakeholders internos e externos são consultados na identificação e análise de necessidades 
locais (alunos/formandos e mercado de trabalho) e a sua opinião é tida em conta na definição da 
proposta de oferta formativa. 

   

P9 Os planos de ação traduzem as mudanças a introduzir em função da informação produzida 
pelos indicadores selecionados. 

   

P10 O processo de autoavaliação, consensualizado com os stakeholders internos/externos, é 
organizado com base na informação produzida pelos indicadores selecionados. 

   

I1 Os recursos humanos e materiais/financeiros são dimensionados e afetados de forma a alcançar 
os objetivos traçados nos planos de ação. 

   

http://www.qualidade.anqep.gov.pt/default.aspx
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Im
p

le
m

en
ta

çã
o

 
I2 Ações de formação contínua são disponibilizadas com base em necessidades de 

desenvolvimento de competências dos profissionais. 
   

I3 Os profissionais frequentam periodicamente as ações de formação disponibilizadas e colaboram 
com os stakeholders externos para melhorar o seu desempenho.  

   

I4 As parcerias estabelecidas são utilizadas como suporte da implementação dos planos de ação.     

I5 As mudanças são introduzidas de acordo com os planos de ação de melhoria definidos.    

I6 Os instrumentos e os procedimentos de recolha de dados, consensualizados com os 
stakeholders internos e externos, são aplicados no quadro do processo de autoavaliação 
definido.  

   

A
va

lia
çã

o
 

A1 Mecanismos de alerta precoce para antecipar desvios aos objetivos traçados estão instituídos.  
   

A2 Mecanismos que garantam o envolvimento dos stakeholders internos e externos na avaliação 
estão instituídos.  

   

A3 Os resultados da avaliação são discutidos com os stakeholders internos e externos.     

A4 A autoavaliação periódica utiliza um referencial consensualizado com os stakeholders internos e 
externos e identifica as melhorias a introduzir, em função da análise da informação produzida.   

   

A5 As melhorias a introduzir a nível de processos e resultados têm em conta a satisfação dos 
stakeholders internos e externos.  

   

R
ev

is
ão

 

R1 Os resultados da avaliação, e os procedimentos necessários à revisão das práticas existentes 
consensualizados com os stakeholders, são tornados públicos.  

   

R2 O feedback dos stakeholders internos e externos é tido em consideração na revisão das práticas 
existentes.  

   

R3 Os resultados da avaliação e as mudanças a introduzir sustentam a elaboração dos planos de 
ação adequados.  

   

R4 Revisões são planeadas e informam a regular atualização das práticas.  
   

 

 

2.3.2 Ciclo da Qualidade na EPGE 

 

O ciclo da qualidade ou de melhoria estrutura-se por 4 fases interdependentes e repetitivas, com vista a 

processos de aprendizagem, garantia e melhoria da qualidade, sendo por isso, um instrumento fundamental 

para o desenvolvimento de toda a ação futura e controlo de processos.  O seu foco principal é a agilização dos 

processos tornando-os mais claros, objetivos e eficazes.  

http://www.qualidade.anqep.gov.pt/default.aspx
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Analisando cada uma das fases: Planeamento, Implementação, Avaliação e Revisão, cumpre-nos um breve 

esclarecimento sobre cada fase e uma breve resenha das práticas na EPGE em cada uma destas fases. 

Fase 1. Planeamento 

A fase do planeamento deve anteceder qualquer atuação e reveste-se de grande importância pois permite 

orientar todo o trabalho a desenvolver, garantindo a relevância da ação e a sua relação direta com os objetivos 

e metas a atingir. Neste processo o planeamento deve retratar fielmente a visão estratégica de cada operador 

em relação à sua realidade e ambição e deve resultar de um processo de auscultação alargado, que envolva os 

principais stakeholders internos e externos.  

É no decorrer desta etapa que são selecionados os indicadores a apurar, bem como a forma de o fazer, definindo 

responsáveis, processos, cronogramas ou recursos. Estas informações devem ser selecionadas à luz do que 

se pretende, sendo por isso muito importante a definição clara e objetiva de metas e objetivos que conduzam 

todo o processo de avaliação. Este processo deve assentar nos dados já apurados em fases anteriores do ciclo, 

caso existam, ou em pressupostos e orientações específicas da tutela e do operador no início da implementação.   

Desta fase resulta a criação de um plano de intervenção, onde estejam discriminadas as várias ações bem como 

a forma como serão operacionalizadas e colocadas em prática.  

Para que esta fase possa ser verdadeiramente participada, deve ser previamente comunicada a toda a 

comunidade, mobilizando todos os colaboradores e parceiros em torno de um projeto comum.  

Identificamos de seguida os descritores indicativos associados a esta fase, considerados críticos na 

implementação de todo este processo e que devem ser atendidos:  

EFP

Fase de 
Planeamento

Fase de 
Implementação

Fase de 
Avaliação

Fase de 
Revisão
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1. As metas/objetivos políticos europeus, nacionais e regionais são refletidos nos objetivos locais fixados 

pelos prestadores de EFP.  

2. São fixados e supervisionados metas/objetivos explícitos.  

3. É organizada uma consulta permanente com as partes interessadas a fim de identificar necessidades 

locais/individuais específicas.  

4. As responsabilidades em matéria de gestão e desenvolvimento da qualidade foram explicitamente 

atribuídas.  

5. O pessoal participa desde o início do processo no planeamento, nomeadamente no que se refere a 

desenvolvimento da qualidade.  

6. Os prestadores planeiam iniciativas de cooperação com outros prestadores de EFP.  

7. As partes interessadas participam no processo de análise das necessidades locais.  

8. Os prestadores de EFP dispõem de um sistema de garantia da qualidade explícito e transparente.  

A Escola Profissional Gustave Eiffel sempre se pautou pela sua qualidade e por uma forte consciência do seu 

papel na vida de tantos jovens, famílias, regiões, comunidades e sociedade em geral. 

Assim, foi sendo sempre uma preocupação medir os resultados obtidos e definir / redefinir estratégias em função 

daqueles resultados. 

Sintetizando o ano letivo, procuraremos mostrar como a EPGE desenvolve a sua formação e quais as suas 

ações concretas para procurar alcançar os seus objetivos. 

 Definição dos cursos/ turmas a funcionar no ano letivo seguinte 

A proposta inicial da EPGE é construída como resposta ao mercado de trabalho e outros stakeholders externos, 

tendo em conta os recursos materiais e humanos de que dispõe ou poderá vir a dispor.  

Os recursos humanos e materiais são, inclusive, afetos, por cada Coordenador de Curso (CC), aquando da 

definição da Oferta Formativa em Mapas de Planeamento para medir as reais necessidades que esta envolve. 

Mesmo que, nem sempre, de forma formal (como a dada, anualmente, através dos seus Pareceres de 

Pertinência), existe um enorme relacionamento com as empresas com quem temos protocolos de colaboração 

ou simplesmente de FCT/Estágio onde, todos os anos, nos referem as suas reais necessidades, 

nomeadamente, em termos de saídas profissionais, e adaptações curriculares e/ou tecnológicas, através dos 

nossos stakeholders internos. 

Por outro lado, somos contactados pelas mais diversas vias, por empresas de várias áreas solicitando-nos 

alunos / formandos / formandos para FCT/Estágio ou mesmo diplomados para emprego.  

http://www.qualidade.anqep.gov.pt/default.aspx
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Temos, também, um contacto recorrente por parte dos jovens e suas famílias ou associações mostrando áreas 

de preferência. 

A proposta final irá sendo ajustada, em reuniões de rede com as Comunidades Intermunicipais e Representantes 

da Área Metropolitana de Lisboa, inicialmente, e, posteriormente, com a própria DGEstE  que, conjuntamente, 

procuram ajustar a oferta formativa às orientações emanadas pela ANQEP que têm em conta, quer as 

orientações / obrigações emanadas elas políticas europeias, quer pelo Sistema de Antecipação de 

Necessidades de Qualificação (SANQ): 

O SANQ é um Sistema de identificação de necessidades de qualificações e de indicação de áreas e 

saídas profissionais prioritárias para a rede de educação e formação que irá permitir orientações claras 

para a definição da rede de ofertas formativas, bem como para a atualização do Catálogo Nacional de 

Qualificações. 

O objetivo é suportar o desenvolvimento do processo de planeamento da rede de ofertas e fornecer informação 

de apoio a outros processos de planeamento e gestão de estratégias de desenvolvimento de competências. Isto 

ao longo do período do Quadro Estratégico Comum (QEC), de 2014 a 2020, e em linha com a Estratégia Europa 

2020. 

http://sanq.anqep.gov.pt/?page_id=23 

 

Assim, quer os nossos stakeholders externos quer os stakeholders internos estão presentes na elaboração da 

Oferta Formativa de cada ano letivo. 

 Definição dos alunos / formandos / turmas a funcionar no ano letivo seguinte 

Cientes do nosso papel na sociedade, não há qualquer escolha ou seleção de alunos / formandos. Estes 

inscrevem-se por ordem de chegada e de conclusão de processo de matrícula. A única orientação que 

procuramos fazer é uma orientação vocacional mostrando, através de workshops, o que se faz no curso para 

procurar perceber se, efetivamente, é essa a pretensão do aluno ou, em caso contrário, procurar direcioná-lo 

para o curso com que mais se identifica. Esta é uma medida que pretende diminuir o insucesso e o abandono 

escolar.  

 Aquisição de equipamentos / software / hardware / outros materiais 

Aquando da definição da oferta formativa, que já tem em linha de conta os materiais, laboratórios e 

equipamentos existentes, é feito o levantamento do material necessário e, quer nesta fase, quer ao longo do 

ano letivo são feitas pelo Diretor/a de Polo ao Sr. Presidente do Conselho de Administração, propostas de 

aquisição.  

http://www.qualidade.anqep.gov.pt/default.aspx
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Antes do início do ano letivo, são nomeadas as Direções de Polo/Escola e os Coordenadores de Curso pela 

responsabilidade que lhes é adstrita em termos da qualidade da formação, pelo Regulamento Interno da EPGE. 

Já no início do ano letivo são nomeados, também, os Orientadores Educativos de Turma (OET) e restante 

estrutura Técnico Pedagógica que irão partilhar aquela responsabilidade de acordo com as funções que lhes 

são atribuídas pelo Regulamento Interno da EPGE. 

Na fase do planeamento da formação são previstos / acionados os vários protocolos de pertinência, de 

colaboração e de FCT/ estágio fazendo refletir, à partida, algumas formas de cooperação. 

Também nesta fase são reforçados os meios humanos e materiais bem como estratégias a implementar para 

melhorar os resultados nos indicadores selecionados. 

Ainda antes do início da formação, ou nos primeiros dias, reúnem os professores de cada área técnica e os 

professores por áreas curriculares que, em face dos objetivos a atingir analisam os resultados obtidos com as 

estratégias definidas e redefinem novas estratégias no sentido de uma melhoria contínua. Algumas vezes, 

inclusive, quando há alterações a fazer, são trocadas informações entre as áreas comuns dos vários polos. Este 

procedimento está sujeito a ser reavaliado após conhecimento das características e necessidades de cada 

grupo/turma. 

O processo de garantia de qualidade (e de autoavaliação) ainda carece de melhorias, nomeadamente, no que 

se refere à intervenção dos stakeholders externos. 

Fase 2. Implementação 

A fase da implementação implica a preparação prévia das pessoas envolvidas na execução do plano de ação. 

Consiste na aplicação das ações e medidas previstas no plano, respeitando as características definidas em 

sede de planeamento.  

O processo de implementação deve ser executado com o apoio de todos, sendo adequada a definição prévia 

de responsáveis por cada ação, bem como o espaço e tempo de aplicação bem como outras características de 

aplicação. 

Identificamos de seguida os descritores indicativos associados a esta fase, considerados críticos na 

implementação de todo este processo e que devem ser atendidos:  

1. Os recursos são adequadamente calculados/atribuídos a nível interno tendo em vista alcançar os 

objetivos traçados nos planos de aplicação.  

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

previstas.  

http://www.qualidade.anqep.gov.pt/default.aspx
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3. O plano estratégico para desenvolvimento das competências do pessoal indica a necessidade de 

formação para professores e formadores.  

4. O pessoal frequenta regularmente formação e desenvolve cooperação com as partes interessadas 

externas com vista a apoiar o desenvolvimento de capacidades e a melhoria da qualidade e a 

reforçar o desempenho.  

 

Estando já afeta a equipa formativa para cada turma/curso, bem como os materiais, equipamentos e laboratórios 

necessários (mesmo que estando sempre em atualização), resultante da fase de Planeamento, dá-se início à 

formação. 

Durante o ano letivo ou ainda antes de este iniciar, procura-se disponibilizar formação contínua que melhore a 

eficácia e eficiência dos serviços. 

Os docentes procuram, pontualmente, formações de atualização a vários níveis. Sempre que possível, o 

Conselho de Administração auxilia, financeiramente, quer diretamente quer através de protocolos com outras 

Instituições, desde que reconheça um benefício para a qualidade do trabalho por este prestado.  

Na implementação da formação e de todos os procedimentos e estratégias estão presentes, em todos os 

intervenientes, os objetivos que se pretendem atingir e o definido no âmbito da melhoria contínua.  

Todos os instrumentos e procedimentos de recolha de dados são aplicados no quadro do processo de 

autoavaliação definido e sobejamente conhecido por todos os intervenientes.  

Fase 3. Avaliação 

A avaliação continua a ser nos dias de hoje entendida por muitos como um elemento externo às organizações, 

associado à pressão laboral. Esta realidade deriva da sua vertente quantitativa, da sua capacidade em seriar e 

classificar bem como do seu papel de exclusão ou de negação do acesso. Contudo, a avaliação é muito mais 

do que isso e é uma poderosa ferramenta ao serviço da qualidade, pois permite consolidar decisões, apontar 

rumos a seguir e dar orientações concretas de trabalho que nos permitam mais facilmente cumprir objetivos e 

alcançar metas.  

Assim, a fase da avaliação adquire especial relevância neste processo, pois é aqui que serão recolhidos os 

dados e informações que nos permitam concluir sobre o cumprimento dos objetivos inicialmente traçados e 

simultaneamente obter dados concretos para uma reflexão fundamentada e realista. A avaliação torna este 

processo mais objetivo e transparente, suportado em dados concretos ao invés de apenas opiniões e perceções 

mais ambíguas. 

http://www.qualidade.anqep.gov.pt/default.aspx
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A avaliação deve incidir nos resultados alcançados mas também nos processos implementados, destacando 

para isso a importância da definição prévia dos indicadores a avaliar e dos processos de auscultação a encetar 

nesta fase.  

Descritores indicativos associados a esta fase, considerados críticos na implementação de todo este processo 

e que devem ser atendidos:  

1. A autoavaliação é efetuada periodicamente de acordo com os quadros regulamentares regionais ou 

nacionais, ou por iniciativa dos prestadores de EFP.  

2. A avaliação e a revisão abrangem os processos e os resultados do ensino, incluindo a avaliação da 

satisfação do formando, assim como o desempenho e satisfação do pessoal.  

3. A avaliação e a revisão incluem mecanismos adequados e eficazes para envolver as partes 

interessadas a nível interno e externo.  

4. São implementados sistemas de alerta rápido.  

 

 Mecanismos de controlo e avaliação da formação 

Na receção aos alunos / formandos / formandos, feita pelo Diretor/a de polo e Coordenador/a de Curso numa 

primeira parte e pela comunidade em geral em atividades de integração, numa 2ª parte, é detetado, desde logo, 

quem não compareceu e é contactado de imediato para procurar perceber qual a situação e intervir de forma 

coerente. É indicado, via online, o Projeto Educativo e o Guia do Aluno que reúne os principais direitos e deveres 

do aluno e da escola bem como procedimentos e outras informações úteis. É entregue a informação sobre as 

normas de segurança.  

Relativamente à formação estão instituídos procedimentos de acompanhamento semanal, pelo OET, quanto ao 

acompanhamento da situação do aluno no que concerne a assiduidade, avaliações modulares, etc. (plataforma 

escolar dbGEP); acompanhamento psicopedagógico no caso de o aluno ter sido encaminhado (proposta de 

encaminhamento para acompanhamento psicopedagógico); apoios académicos a disciplinas em que esteja a 

ter mais dificuldades (formulário de encaminhamento),etc. 

O OET procura reunir ou conversar (nem que seja via telefone) com o Encarregados de Educação com o objetivo 

de os integrar e responsabilizar no processo educativo do seu educando, procurando, nomeadamente, prevenir 

situações de insucesso ou desistência. 

Desde a 1ª semana de aulas que é elaborada, semanalmente, um mapa de monitorização de matrículas onde 

são identificados o n.º de alunos / formandos / formandos por turma; os que entram posteriormente e os que 

saem, fruto de desistências ou transferências; o nº. de alunos / formandos / formandos matriculados; o nº. de 

alunos / formandos / formandos a frequentar e o mais importante: os possíveis desistentes, permitindo uma 

http://www.qualidade.anqep.gov.pt/default.aspx
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atuação preventiva de forma a evitar essas possíveis desistências, procurando perceber as razões e intervindo, 

quer com ajuda psicopedagógica, pedagógica e até financeira, se for o caso. 

Este mapa é enviado pelas secretarias de todos os polos, fruto, também, da informação dada pelos Orientadores 

Educativos de Turma (OET), para a Direção Pedagógica que, após compilar toda a informação, a envia para 

uma parte considerável dos Stakeholders internos: membros do Conselho de Administração, Serviços 

Financeiros, Diretores de Polo, Coordenadores de Curso e Secretarias. Dentro de cada polo o seu Diretor 

dissemina a informação para outros stakeholders se assim o considerar. A análise nos polos é realizada, 

nomeadamente e a título mais formal, nas reuniões de curso, entre o Diretor/a de polo e o CC, podendo, também, 

serem convocados os OET das turmas do curso em questão, com uma periodicidade mensal. 

Bimensalmente, ocorre em cada polo, uma Reunião onde estão presentes o Diretor Pedagógico, o/a Diretor/a 

de Polo e os Coordenadores de Curso, podendo ainda ser alargada aos OET se assim se justificar. Nesta 

Comissão Pedagógica de Pólo são partilhados todos os assuntos a resolver e que respeitem à área 

pedagógica. 

Outro objetivo destas reuniões é manter a unidade da EPGE respeitando a diferença causada pelo meio 

envolvente. 

Trimestralmente, é feita uma Assembleia de Escola que reúne o Diretor Pedagógico, o/a Diretor/a de Polo e 

os Delegados e subdelegados de todas as turmas do polo onde estes dão voz às suas preocupações e 

reivindicações, onde a Direção de Polo mostra o que conseguiu fazer desde a última reunião como resultado da 

partilha de ideias e o que não conseguiu e porquê. Desta forma os alunos / formandos sentem que são, 

realmente, ouvidos e que integram o processo de decisão na sua escola. 

Internamente e quase nunca de forma formal, cada polo reúne com os seus serviços delineando estratégias de 

atuação e procedimentos a cumprir. Ouve, também, por parte dos seus serviços as suas preocupações, ideias, 

etc, integrando-as no funcionamento da escola. Reuniões de polo com secretarias e Centros de Recursos 

por ex.º. 

No final de cada período (trimestral, aproximadamente) são realizados os Conselhos de Turma com toda a 

equipa formativa da turma onde são analisados resultados, estratégias a utilizar e resultados das medidas já 

implementadas. 

Também com esta periocidade são calculados indicadores de resultado pela Direção Pedagógica, através do 

envio da informação necessária pelos polos e outra já na sua posse:  

 Taxa de desistência: n.º de alunos / formandos desistentes / (n.º de alunos / formandos que iniciou o 

ano letivo + os alunos / formandos entrados posteriormente); 

http://www.qualidade.anqep.gov.pt/default.aspx


       
 

DB/ Escola Profissional Gustave Eiffel 

 

 

32 

 Taxa de sucesso: n.º de módulos realizados / n.º de módulos lecionados 

 Taxa de conclusão (tratando-se de alunos / formandos finalistas): nº de alunos / formandos que 

concluíram/ nº de alunos / formandos que iniciaram 

 Taxa de empregabilidade: n.º de alunos / formandos empregados / n.º de alunos / formandos que 

concluíram 

 Taxa de empregabilidade na área: n.º de alunos / formandos empregados na área de formação / n.º de 

alunos / formandos que concluíram 

 Taxa de prosseguimento de estudos: n.º de alunos / formandos que prosseguiram estudos/ n.º de 

alunos / formandos que concluíram 

Após compilação destes resultados dão-se as Reuniões de Acompanhamento entre a Direção Pedagógica 

Colegial e cada uma das Direções de Polo para discutir os resultados atingidos e estratégias a utilizar bem como 

os resultados das já utilizadas. 

Na posse desta informação, a Direção de cada polo reúne com o Coordenador de cada curso, nas reuniões de 

curso, para fazer uma análise micro de cada situação, definindo estratégias a implementar, se for o caso, para 

atingir os objetivos definidos. 

Para procurar aferir o alinhamento do processo educativo em cada um dos polos, é realizado, anualmente, 

Provas de Aferição cujos resultados são enviados aos Diretores de Polo e analisados entre estes e a Direção 

Pedagógica. 

Por forma a atingir os objetivos propostos a cada um dos módulos / UFCD é definido, anualmente, por polo, o 

Plano de atividades pedagógicas e de ele dado conhecimento à Direção Pedagógica. Este Plano vai sendo 

monitorizado e se uma atividade prevista não é concretizada deve explicar-se a razão com o intuito último de ir 

aproximando, o mais possível, a uma realidade exequível. 

São também realizadas auditorias internas por parte de elementos da Direção Pedagógica aos polos para avaliar 

o cumprimento das regras e procedimentos estabelecidos e propor correção dos desvios encontrados. As 

grelhas de observação utilizadas nestas auditorias são do conhecimento de todos os intervenientes, 

responsáveis pelas áreas administrativa e pedagógica nos polos. 

O período de FCT/Estágio é acompanhado de perto pelo Coordenador de Curso ou por um professor da área 

técnica. Numa reunião inicial com a empresa recetora do estagiário são definidos os objetivos e o Plano de 

Atividades daquele período. É, também, explicado a forma de avaliação e os descritores a utilizar face aos 

objetivos propostos. Ao longo do período vão sendo feitas reuniões ente o professor orientador (EPGE) e o 

técnico orientador (empresa) para aferir o cumprimento do Plano de atividades, avaliar o desempenho do aluno, 
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corrigir desvios existentes e é aqui que recebemos a maior parte das propostas das empresas acerca de 

alterações curriculares ou de tecnologias utilizadas.  

Anualmente é elaborado o Plano de Atividades e Orçamento (PAO) onde, para além de se mostrar a evolução 

da atividade de cada polo e total da EPGE e analisar desvios face ao previsto, analisam-se os resultados obtidos 

através dos indicadores de resultado: Taxas de conclusão, desistência e sucesso, calculados como já explicado. 

Dessa análise faz parte a análise dos desvios encontrados face às taxas previstas nos objetivos a atingir para 

aquele ano letivo e reformulação dos objetivos a atingir para o ano letivo, imediatamente, a seguir.  

Este documento é aprovado pelo Conselho de Administração. Os resultados obtidos naqueles indicadores é 

publicitado na página da EPGE: https://gustaveeiffel.pt/ 

Os objetivos fixados e as metas a alcançar têm sempre por base a nossa responsabilidade na sociedade, 

enquanto educadores e formadores e, inclusive, enquanto empregadores. A nossa responsabilidade exige a 

satisfação dos jovens e suas famílias que nos procuram com o objetivo último de dotar cada jovem de 

conhecimentos e capacidades de ingressar no mundo de trabalho e ter emprego. Por outro lado, satisfazer as 

empresas que esperam que os nossos diplomados respondam às suas reais necessidades de mão-de-obra 

qualificada e de seres humanos pensados de forma holística e ainda, responder à Tutela e entidades 

financiadoras que nos financiam convictos que, efetivamente, conseguimos satisfazer aqueles dois agentes 

económicos. 

Após finalização do curso cada aluno será acompanhado pelo Gabinete de Promoção do Emprego e 

Empreendedorismo (GaPE) até estar empregado ou a prosseguir estudos. 

Fase 4. Revisão 

A fase de revisão fecha o ciclo pois consiste na definição de um plano de ação e/ou de melhorias, criado com 

base na reflexão estruturada em dados concretos. Aqui as orientações e reflexões produzidas na fase anterior 

ganham sentido e são traduzidas em ações concretas que concorram para a melhoria dos dados alcançados e 

dos indicadores apurados.  

Neste momento deve ser feita uma reflexão fundamentada e realista, identificando-se o que está errado e o que 

pode ser melhorado, mas também permite identificar os nossos pontos fortes e os aspetos a replicar. Deve ser 

um processo abrangente e genuíno, envolvendo para isso os vários atores internos e externos, numa lógica de 

prestação de contas. 

Assim, importa avaliar com rigor os objetivos traçados na fase do planeamento, e de seguida proceder à análise 

dos dados apurados, refletindo sobre eventuais desvios e propondo eventuais formas de melhoria que serão 

consideradas na fase de planeamento, fechando assim o ciclo de melhoria continua.  

http://www.qualidade.anqep.gov.pt/default.aspx
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Nesta fase os parceiros intervêm de duas distintas formas: na participação ativa do processo de reflexão em 

relação aos dados apurados, sendo a sua opinião essencial para atribuir sentido aos dados apurados e para 

apontar caminhos e estratégias a adotar, e por outro lado conhecendo as conclusões dos processos e sendo 

destinatários de todo o feedback criado pelo processo de avaliação e revisão.  

Descritores indicativos associados a esta fase, considerados críticos na implementação de todo este processo 

e que devem ser atendidos:  

1. São recolhidas impressões dos formandos sobre as suas experiências individuais de aprendizagem e 

o ambiente de aprendizagem e ensino. São utilizadas conjuntamente com as impressões dos 

professores, para inspirar novas ações.  

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

3. Os procedimentos de recolha de feedback e de revisão fazem parte de um processo estratégico de 

aprendizagem da organização.  

4. Os resultados do processo de avaliação são discutidos com as partes interessadas, sendo 

elaborados planos de ação adequados.  

 

Assim, anualmente cada polo deverá implementar o ciclo planeamento-implementação-avaliação-revisão 

cumprindo o cronograma atrás reproduzido, numa lógica circular e sistemática.  

 

Como já referido no Plano de Atividades e Orçamento (PAO) analisam-se os resultados obtidos através dos 

indicadores de resultado: Taxas de conclusão, desistência e sucesso, calculados como já explicado. Dessa 

análise faz parte a análise dos desvios encontrados face às taxas previstas nos objetivos a atingir para aquele 

ano letivo e reformulação dos objetivos a atingir para o ano letivo, imediatamente, a seguir.  

Nos Conselhos de Turma finais de cada período são analisados os resultados das estratégias aplicadas para 

alcançar determinados desafios definidos e, se for o caso, reformula-las para nova aplicação no período / ano 

seguinte. 

Na avaliação da FCT/estágio pela empresa, o feedback transmitido é de máxima importância possibilitando, 

sempre que possível, melhorias e ajustamentos curriculares para o ano letivo seguinte. 

É feito, também, um Balanço do ano, pela equipa técnica do curso mostrando melhorias a serem introduzidas 

no ano seguinte. 

No final do ano letivo é feita nova avaliação e todo o ciclo se inicia para o ano letivo seguinte. 
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2.4 Indicadores de qualidade a considerar  

O sistema de qualidade aqui proposto baseia-se em dados e informações concretas em relação a alguns 

indicadores de resultado das atividades da EPGE. Esta abordagem assente em indicadores de qualidade implica 

a recolha de dados concretos bem como a definição objetiva de evidências desses mesmos resultados, que 

deverão ser identificadas e arquivadas em local de fácil acesso. Esta abordagem pretende promover uma cultura 

de qualidade em todos os aspetos associados ao sistema de EFP, auscultar e responder às solicitações das 

partes interessadas e fomentar os princípios de equidade no acesso e sucesso dos formandos.  

O sistema de qualidade EQAVET totaliza 10 indicadores de qualidade, nomeadamente: 

1. Relevância dos sistemas de garantia da qualidade para os operadores de EFP: 

a) Proporção de operadores que aplicam sistemas internos de garantia da qualidade. 

b) Proporção de operadores acreditados. 

2. Investimento na formação de professores e formadores: 

a) Proporção de professores e formadores que participam em programas de aperfeiçoamento 

profissional. 

b) Montantes investidos. 

3. Taxa de participação em modalidades de EFP: Número de formandos em cada modalidade.  

4. Taxa de conclusão em modalidades de EFP: 

a) Número de formandos que concluíram com êxito cada modalidade (definição operacional): 

percentagem dos alunos / formandos que completam cursos de EFP inicial (isto é, aqueles que obtêm 

uma qualificação) em relação ao total de alunos / formandos / formandos que ingressam nesses 

cursos). 

b) Número de formandos que abandonaram cada modalidade. 

5. Taxa de colocação após conclusão de modalidades de EFP: 

a) Informação sobre o destino dos formandos após a conclusão da formação (definição 

operacional: proporção de alunos / formandos/formandos que completam o curso de EFP e que estão 

no mercado de trabalho, em cursos de formação (incluindo de nível universitário) ou outros destinos, no 

período de 12-36 meses após a conclusão do curso). 

b) Proporção de formandos empregados após a conclusão da formação. 

6. Utilização das competências adquiridas no local de trabalho: 

a) Informação sobre o emprego obtido pelos formandos após conclusão da formação (definição 

operacional: percentagem de alunos / formandos/formandos que completam um curso e que trabalham 

na respetiva área profissional). 

b) Taxa de satisfação dos formandos e dos empregadores com as competências/ qualificações 

http://www.qualidade.anqep.gov.pt/default.aspx


       
 

DB/ Escola Profissional Gustave Eiffel 

 

 

36 

adquiridas. 

b3) Percentagem de empregadores que estão satisfeitos com os formandos que 

completaram um curso de EFP(definição operacional: percentagem de empregadores de um 

determinado setor que estão satisfeitos com os formandos que completaram um curso de EFP).  

7. Taxa de desemprego: Taxa de desemprego em função de diferentes critérios. 

8. Prevalência de grupos vulneráveis: 

a) Percentagem de formandos na EFP classificados como grupos desfavorecidos. 

b) Taxa de sucesso dos grupos desfavorecidos. 

9. Mecanismos para identificar necessidades de formação no mercado de trabalho: 

a) Informação sobre mecanismos introduzidos para identificar necessidades de formação. 

b) Evidências sobre a eficácia desses mecanismos. 

10. Dispositivos utilizados para promover um melhor acesso à EFP: 

a) Informação sobre dispositivos que promovem o acesso à EFP. 

b) Evidências sobre a eficácia desses dispositivos. 

Como podemos constatar alguns destes indicadores apenas fazem sentido ser considerados ao nível macro, 

ainda que como operadores de EFP integrados no sistema nacional de qualificações iremos contribuir 

ativamente para a prossecução dos objetivos definidos a nível nacional e europeu. 

Assim, e de acordo com a informação disponível, o processo em curso apenas irá atender aos indicadores atrás 

sublinhados a negrito, ainda que se sugira desde já uma análise preliminar dos restantes indicadores para 

podermos, atempadamente, proceder à aproximação das práticas organizacionais e de recolha de informação 

existentes com o que será posteriormente pedido pelas entidades tutelares.    

Para cada indicador existe uma estrutura associada aos dados que deverá ser respeitada (em anexo), para 

salvaguardar o formato da informação a apurar e para que todos os operadores possam obter a informação no 

mesmo formato, o que permitirá a gestão desta informação a nível nacional, bem como a comparabilidade dos 

dados. Para isso é essencial que os processos de apuramento da informação anual dos quatro indicadores 

recorram exclusivamente aos ficheiros e documentos disponibilizados pela equipa do EQAVET.  

Em relação aos indicadores sublinhados 4a, 5a e 6a constatamos, tal como já referido, que já implementávamos 

procedimentos que recolhiam e processavam esta informação, ainda que nem sempre o formato de recolha 

permitisse uma completa transposição dos dados para os modelos associados ao EQAVET. Assim, importa 

adotar os novos modelos de recolha de informação em todos os polos para garantir a portabilidade e 

comparabilidade dos dados à luz do presente modelo.  
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Em relação ao indicador 6b3 constatamos que não temos informação apurada que responda plenamente a esta 

solicitação, uma vez que o apuramento que é feito decorre geralmente de forma informal, por vezes sem recorrer 

a registos escritos, e é da responsabilidade dos coordenadores de curso que, no terreno, vão contactando com 

os empregadores dos nossos ex-alunos / formandos e apurando a sua satisfação. Neste caso importa adotar o 

modelo de recolha de informação. Esta será uma ação a considerar no âmbito do Plano de Ação que decorre 

da presente caracterização da realidade atual e do posicionamento da escola Profissional Gustave Eiffel em 

relação a este referencial de qualidade.   

Por fim uma ressalva à necessidade de considerar informação adicional e paralela neste processo. Assim, e 

além dos 4 indicadores a considerar no âmbito do EQAVET, importa ter em consideração outros indicadores 

associados a este sistema, bem como outra informação adicional que consideramos central em qualquer 

processo de verificação da qualidade. Referimo-nos a dados de hétero e autoavaliação, sendo incontornável a 

aferição da satisfação dos nossos alunos / formandos, colaboradores e encarregados de educação.  

Assim serão normalizados modelos já existentes de recolha de informação referente ao apuramento da 

satisfação e opinião dos stakeholders internos e externos, para que cada polo possa apurar esta informação e 

considera-la no âmbito dos processos de planeamento da sua ação. Os indicadores a considerar devem 

contemplar os vários serviços prestados pela EPGE como os serviços de secretaria, a qualidade das 

instalações, o serviço de refeitório, a qualidade pedagógica e a organização dos vários módulos / disciplinas, as 

acessibilidades, os processos de comunicação, entre muitos outros indicadores a considerar. Esta informação 

deverá ser localmente adaptada para garantir a relevância e adequabilidade de todo o processo a cada local.   

De todos estes processos devem resultar evidências que deverão ser arquivadas em local próprio e do qual 

deve resultar a elaboração de um relatório onde conste a sistematização desta informação, que deve ser dada 

a conhecer a toda a comunidade local, incluindo stakeholders internos e externos.  
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2.5 Monitorização e avaliação do processo 

O processo de implementação de um sistema de qualidade prevê a monitorização e acompanhamento 

permanente do processo pela ANQEP, entidade responsável pela implementação do processo no nosso país. 

Contempla também a obrigatoriedade da verificação pelo operador de EFP do sistema implementado, de acordo 

com o disposto no Guia para o Processo de Alinhamento com o Quadro EQAVET.  

Assim, e após reunir todos os requisitos e cumprimento de todos os normativos e orientações, devem os 

operadores solicitar a verificação do processo que prevê a deslocação às nossas instalações de auditores 

credenciados, selecionados de uma bolsa de profissionais a definir pela tutela, que verificarão a conformidade 

do processo.  

Para isso é necessário elaborar previamente o Relatório do Operador, que inclui necessariamente a identificação 

e descrição do sistema de garantia adotado, a sua fundamentação em relação à conformidade das suas práticas 

com os princípios do EQAVET bem como as evidências e fontes que documentam esta conformidade.  

Internamente o processo será avaliado anualmente através da análise dos dados referentes aos indicadores 

selecionados assim como a partir da autoavaliação em relação ao trabalho desenvolvido. Em relação a cada 

critério definido, importa doravante em cada polo especificar as ações a implementar para a melhoria da situação 

descrita, sendo que para cada ação deve ser prevista uma forma de quantificar o alcance da medida. Assim, 

sempre que possível, deve determinar-se previamente o sucesso da ação a desenvolver através da definição 

do objetivo a atingir, descrito na sua vertente visível e quantitativa. Devem também ser definidos objetivos 

numéricos intermédios que permitam a monitorização intermédia do cumprimento das medidas propostas.  

No decorrer do processo, a avaliação envolve todas as pessoas responsáveis pela implementação do Plano de 

Ação, mas em particular os responsáveis pelo sistema de Qualidade em cada polo e na sede, que organizam e 

asseguram a recolha dos dados em tempo útil, bem como a compilação das evidências que tornem o processo 

claro e transparente.  

Os parceiros de cada escola devem ser envolvidos precocemente no processo e além de contactarem com os 

resultados numa fase posterior devem opinar sobre as evidências e critérios a definir neste processo.  

De igual forma deve a instituição assegurar a natureza pública desta informação, divulgando o Plano de Ação / 

Plano de Melhorias.  

O sistema de garantia da qualidade a implementar caracteriza-se pela sua natureza cíclica, pelo que mais do 

que um procedimento a implementar pontualmente, é uma prática e uma forma de atuar em educação que 

pretende trazer para o dia-a-dia as práticas associadas à qualidade. O ciclo contempla quatro fases, 

nomeadamente:  
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2.6 Publicitação e comunicação de resultados  

Como foi atrás especificado, a informação resultante das várias fases do processo de implementação deste 

sistema de qualidade deve ser considerada de natureza pública e como tal deve ser amplamente publicitada e 

exposta de modo a ser facilmente acedida e consultada pelos nossos parceiros e pela nossa comunidade.  

Assim, localmente cada polo deve garantir a divulgação do seu Plano de Ação / Plano de Melhorias e dos 

Relatórios entre os seus parceiros mas também nas comunidades onde intervém. Através de reuniões anuais 

regulares com a comunidade escolar local, os resultados devem ser apresentados e discutidos, bem como 

devem ser auscultados os stakeholders inclusivamente para recolha de eventuais sugestões para a resolução 

das situações menos conseguidas. Pelo menos uma vez por ano deve cada polo reunir com os stakeholders 

externos, com o mesmo propósito, sendo que entre Julho e Setembro de cada ano possam contribuir para o 

processo analisando a informação e dados obtidos bem como contribuindo para a reestruturação dos planos de 

melhorias.  

Cada polo deverá assegurar o envio da informação produzida aos seus parceiros atempadamente para que a 

possam não só conhecer como também analisar, no sentido de poderem refletir e colaborar ativamente na 

procura de soluções e de medidas para otimizar o desempenho dos vários cursos em funcionamento em cada 

escola.  

A nível nacional, deve o serviço central assegurar a validação da informação produzida em cada polo pelo 

conselho de administração da instituição, compilando-a num documento único e tornando-a pública numa lógica 

de transparência e de devolução da informação aos parceiros e comunidade. A divulgação será feita 

preferencialmente através da página web da instituição www.gustaveeiffel.pt.  

Esta partilha de resultados é estruturante de todo o processo e acreditamos que a divulgação de resultados 

contribui ativamente para a transparência do processo e fomenta a participação dos stakeholders de forma 

proactiva na definição de estratégias e nos processos de tomada de decisão que permitam melhorar a qualidade 

da oferta de EFP da nossa escola.  
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Parte 3 – A Realidade dos Polos/ Escolas da Escola Profissional Gustave Eiffel 

 

O último capítulo deste documento dedica-se à caracterização da realidade de cada polo da Escola Profissional 

Gustave Eiffel – Escola detida pela Cooptécnica Gustave Eiffel, descrevendo o contexto de intervenção da cada 

estrutura bem como identificando a oferta formativa de cada local.  

Apresentaremos primeiro um quadro global de toda a oferta de nível 4, do QNQ da Escola Profissional Gustave 

Eiffel, com valores referentes ao atual ano letivo 2018/2019, bem como aos últimos dois anos, ou seja, 

2017/2018 e 2016/2017.  

Neste último ano letivo identificamos a oferta alvo do estudo em cada indicador, nomeadamente os alunos / 

formandos que terminaram nesse ano e que frequentaram o ciclo de formação 2014-2017, concluído 

precisamente no ano letivo de 2016/2017.  

Para cada ano descrito, será identificado a tipologia de curso, a designação do curso, o número total de turmas 

/ grupos de formação e o respetivo número de alunos / formandos / formandos em cada ano letivo. Além de um 

breve enquadramento de cada polo e dos dados referentes à oferta formativa, cada polo apresentará a estrutura 

dos stakeholders mais relevantes em cada local no âmbito do processo, bem como serão apresentados os 

resultados de cada polo em relação a cada um dos indicadores considerados e as metas propostas por cada 

estrutura. Informamos que em todos os polos o indicador 6b3 não apresenta dados, uma vez que os 

procedimentos de auscultação das empresas em vigor até ao momento não contemplavam esta informação, 

mas esta é já uma medida que está contemplada no Plano de Ação e em fase final de implementação, pelo que 

em breve estaremos em condições de apurar estes dados.  
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Oferta formativa da Escola Profissional Gustave Eiffel 

  Nº alunos por ano letivo 
Polo Curso  2018/19 2017/18 2016/17 

Amadora Sede 

Técnico/a de Gestão de Equipamentos Informáticos 71 77 76 

Técnico/a de Eletrónica Automação e Comando 51 53 48 

Técnico/a de Multimédia 76 76 71 

Técnico/a de Desenho Digital 3D 71 74 77 

Técnico/a de Eletrónica e Telecomunicações 43 39 30 

Técnico/a de Pastelaria Padaria 28 0 0 

Total 340 319 302 

Amadora Centro 

Técnico/a de Gestão 71 75 73 

Técnico/a de Gestão e Programação de Sistemas Informáticos 138 146 152 

Técnico/a de Comunicação – Marketing, Relações Públicas e Publicidade 72 73 71 

Técnico/a Comercial 61 56 66 

Técnico/a de Turismo 76 76 71 

Total 418 426 433 

Lumiar 

Técnico/a de Comunicação – Marketing, Relações Públicas e Publicidade 69 73 62 

Técnico/a de Apoio à Infância 62 64 41 

Técnico/a Auxiliar de Saúde 71 76 81 

Técnico/a de Cozinha / Pastelaria 75 78 74 

Técnico/a de Restaurante Bar 64 62 59 

Animador/a Sociocultural 34 30 15 

Técnico/a de Proteção Civil 36 35 40 

Técnico/a de Ótica Ocular 38 44 40 

Técnico/a de Segurança e Higiene do Trabalho / THST 32 35 39 

Técnico/a de Instalador/a Sistemas Solares Fotovoltaicos 30 39 46 

Técnico/a de Mecatrónica Automóvel 65 14 67 

Técnico/a de Construção Civil 26 14 7 

Total 602 564 571 

Queluz 

Animador/a Sociocultural 41 43 44 

Técnico/a de Turismo 41 42 29 

Técnico/a Comercial 74 68 60 

Total 156 153 133 

Arruda dos Vinhos 

Técnico/a de Eletrónica, Automação e Computadores 42 27 26 

Animador/a Sociocultural 22 25 13 

Técnico/a de Auxiliar de Saúde 20 32 33 

Técnico de Pastelaria/ Padaria 12 0 0 

Técnico/a de Multimédia 53 59 69 

Total 149 143 141 

Entroncamento 

Técnico/a de Mecatrónica 44 39 41 

Técnico/a de Mecatrónica Automóvel 47 47 45 

Técnico/a de Cozinha / Pastelaria 42 53 57 

Técnico/a de Restaurante / Bar 17 32 30 

Técnico/a de Pastelaria / Padaria 8 10 0 

Técnico/a de Logística 10 0 0 

Técnico/a de Turismo 0 10 11 

Total 168 191 197 

     

 Total Global 1833 1796 1777 
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3.1 Amadora – Sede  

3.1.1 Enquadramento local  

Estando bem definida a missão que a EPGE assumiu para si, na atividade formativa, esta não seria cumprida 

com sucesso, se não fossem tidas em consideração as necessidades de empregabilidade de cada área 

envolvente onde atua, bem como o contexto socioeconómico em que a escola está inserida.  

Inserido na região de Lisboa, o concelho da Amadora encontra-se limitado a Nordeste pelo município de 

Odivelas, a Sudoeste por Lisboa, a Sul e Oeste por Oeiras e a Oeste e Norte por Sintra. Abrange uma área total 

de 23,79 Km2, constituindo-se como o município mais pequeno da Grande Lisboa, possui cerca de 175 136 

habitantes (Censos 2011) e tem a densidade populacional mais elevada do país, 7363.4 habitantes/Km2 

(PORDATA) 

Até à década de 70 este município registou um elevado crescimento populacional devido à forte atração de 

fluxos migratórios. A partir daquela data o crescimento populacional do concelho deixou de ser tão significativo. 

A diminuição do número de habitantes no município da Amadora, sentida no final do século XX, prende-se com 

a especulação imobiliária, a melhoria da qualidade das habitações vendidas a preços mais elevados.  

No concelho da Amadora manifesta-se a existência de áreas urbanas onde habita o que se pode chamar de 

classe média e, por outro lado, áreas extremamente pobres de bairros clandestinos, onde residem, sobretudo, 

populações imigrantes que todos os dias enfrentam múltiplos problemas e carências. No Diagnóstico Social 

2014 Amadora – Rede social da Amadora, refere-se que «Segundo dados do INE, em 2011 residiam na 

Amadora 17.583 indivíduos de nacionalidade estrangeira, 10% do total da população, tendo o número de 

imigrantes aumentado em 33% por comparação a 2001. A tendência crescente é visível a nível nacional. À data 

do último recenseamento, a população estrangeira em Portugal, representava 3.7% do total dos residentes, 

mais 70% do que em 2001. Sendo portadores de um baixo nível de ensino, sem formação profissional, 

desempregados, com carências de habitações dignas e uma débil integração na comunidade, os problemas de 

criminalidade e marginalidade tornaram-se uma prática corrente. Perante esta situação é fundamental o trabalho 

e o esforço de todos na implementação de medidas inovadoras para lançar a base de uma mudança que se 

pretende transversal e estruturante.   

Assim, estão presentes no concelho de Amadora indivíduos na grande maioria oriundos de outros países da 

União Europeia, dos PALOP, do Brasil e de países da Europa de Leste originando um tecido social diversificado.  

As comunidades imigrantes fazem a sua inserção, principalmente, através de um mercado de trabalho 

secundário caracterizado por baixos salários, inexistência de regulação contratual, ausência de proteção social 

na doença e no desemprego. Por outro lado, “a inserção de crianças, filhos de imigrantes, nas escolas 

portuguesas não se tem processado de uma forma isenta de problemas, sendo esta população particularmente 

afetada pelos fenómenos do insucesso e do abandono escolar: 21,5% dos jovens entrevistados (jovens 
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africanos) abandonaram a escola com menos de 15 anos de idade; 46% fizeram-no após a conclusão do 2º 

ciclo do ensino básico sem que tivessem, portanto, alcançado a escolaridade obrigatória” (Pereira, et al., 1997). 

Importa não esquecer que estes números devem ser lidos na perspetiva de que a escola assume hoje um papel 

central nos processos de inserção social: pelas competências de literacia que possibilita; porque é um fator que 

influenciará a inserção profissional e a capacidade económica dos indivíduos. 

No que diz respeito ao nível de qualificação escolar da população residente na Amadora, verificamos que um 

número significativo possui o 1º Ciclo do Ensino Básico (30%), o Ensino Secundário (22%) e o Ensino Superior 

(14%). Note-se que apenas aproximadamente metade da população atingiu a escolaridade obrigatória de 9 

anos. 

Verifica-se que uma parte significativa da população ativa necessita de elevar a sua qualificação escolar e 

profissional devido à falta de conhecimentos e competências para encarar o competitivo e vertiginoso mundo 

do mercado de trabalho. Os números de pessoas ao serviço nos estabelecimentos mostram, que o nível de 

qualificações é baixo, mais surpreendente é o fato de que cerca de 563 pessoas não têm qualquer qualificação 

pessoal.  

Os jovens e crianças descendentes de pais imigrantes são os mais afetados pelo insucesso e abandono escolar, 

evidenciando-se uma deficiente inserção social e, em particular, escolar desta parte da população do concelho. 

A culminar uma sucessão de insucessos acontece, em muitos casos, o abandono escolar. Consequentemente, 

este abandono é, normalmente, precoce na medida em que se verifica antes de o jovem atingir a idade máxima 

estipulada para o cumprimento da escolaridade obrigatória (18 anos) e antes de concluir este nível de 

escolaridade.  

As consequências sociais e económicas da baixa escolaridade traduzem-se num cenário de desemprego. Como 

consequência, o desemprego nas camadas mais jovens caracteriza-se, sobretudo, pelo desfasamento entre as 

exigências do mercado de trabalho atual e os níveis de qualificação escolar e profissional.  

A realidade da formação profissional no concelho da Amadora demonstra a existência/persistência de 

dificuldades, por parte dos indivíduos mais desfavorecidos e com baixos níveis de escolaridade, ao nível da 

inserção em cursos de formação. Estas dificuldades afetam, sobretudo, os mais jovens que abandonaram a 

escola. Jovens “desocupados” que são, com frequência, associados a comportamentos de risco.  
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3.1.2 Identificação da oferta formativa 

 Ano Letivo 2018-2019:     
      

Tipologia Curso 1º 2º 3º Total 

Cursos 
Profissionais 

Técnico/a de Gestão de Equipamentos Informáticos 28 23 20 71 

Técnico/a de Eletrónica Automação e Comando 17 22 12 51 

Técnico/a de Multimédia 27 26 23 76 

Técnico/a de Desenho Digital 3D 27 27 17 71 

Técnico/a de Eletrónica e Telecomunicações 17 18 8 43 

Técnico/a de Pastelaria Padaria 28 0 0 28 

     340 

    

 Ano Letivo 2017-2018:     
      

Tipologia Curso 1º 2º 3º Total 

Cursos 
Profissionais 

Técnico/a de Gestão de Equipamentos Informáticos 26 26 25 77 

Técnico/a de Eletrónica Automação e Comando 26 12 15 53 

Técnico/a de Multimédia 28 26 22 76 

Técnico/a de Desenho Digital 3D 27 26 21 74 

Técnico/a de Eletrónica e Telecomunicações 27 12 0 39 

     319 
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 Ano Letivo 2016-2017:     
      

Tipologia Curso 1º 2º 3º Total 

Cursos 
Profissionais 

Técnico/a de Gestão de Equipamentos Informáticos 30 25 21 76 

Técnico/a de Eletrónica Automação e Comando 18 20 10 48 

Técnico/a de Multimédia 29 24 18 71 

Técnico/a de Desenho Digital 3D 29 26 22 77 

Técnico/a de Eletrónica e Telecomunicações 17 0 13 30 

     302 

  

***

 

NOTA: O n.º de alunos / formandos considerado foi o n.º dos alunos / formandos que estiveram, em algum 

momento de cada ano letivo, matriculados em cada uma das turmas. Não significa que todos os alunos / 

formandos tenham estado matriculados ao mesmo tempo - dadas as movimentações de entrada tardia 

(matrículas tardias, transferências) e as de saída (desistências, transferências) ao longo do ano. 
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3.1.3 Identificação dos stakeholders 

Na Amadora – Sede identificam-se dois grupos centrais de parceiros: um externo e outro interno. Compete à 

equipa de polo mobilizar o maior número de parceiros nos procedimentos de auscultação, visando assegurar 

uma atualização e (re) definição de aspetos curriculares, pedagógicos e organizacionais, concordantes com as 

necessidades do mercado de trabalho local, sem descurar o ajustamento às necessidades individuais e globais 

dos membros da comunidade escolar, numa ótica de transparência, valorização e reconhecimento social do 

processo.  Segue-se a constituição dos dois grupos centrais de parceiros, bem como do Conselho Consultivo 

Local: 

 

Parceiros externos:  

 Representantes associados ao contexto empresarial de cada área de educação em vigor no polo;  

 Representante de associação empresarial representativa das áreas de educação em vigor no polo;  

 Representante dos parceiros sociais;  

 Representante da autarquia local;  

 Personalidade de reconhecido mérito em área de educação em vigor no polo;  

 Representante do agrupamento de escolas do concelho;  

 Outros que vierem a ser identificados de acordo com a informação em análise.  

   

Parceiros internos:  

 Direção do estabelecimento  

 Coordenadores de Curso 

 Orientadores Educativos de Turma 

 Delegados de Turma (e nos seus impedimentos os subdelegados) 

 Responsáveis pelas Áreas Disciplinares 

 Técnicos de apoio à atividade educativa  

 Representante dos funcionários 

 Responsável pelo Gabinete de Promoção do Emprego e Empreendedorismo   

 

Constituição do Conselho consultivo Local:  

http://www.qualidade.anqep.gov.pt/default.aspx
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 Presidente do Conselho de Administração ou alguém por este nomeado;  

 Presidente da Direção Pedagógica Colegial;  

 Um elemento indicado pela Assembleia Geral da Cooptécnica.  

 Elementos variáveis (de acordo com a região)  

 Diretor de Pólo;  

 Coordenadores de curso;  

 Instituições e organismos locais representativos do setor económico e social e das empresas parceiras 

na formação;  

 Representante dos pais/encarregados de educação, a eleger, anualmente, no início de cada ano letivo 

(incluindo um elemento suplente);  

 Representante do corpo docente da Escola, a eleger, anualmente, no início de cada ano letivo 

(incluindo um elemento suplente);  

 Representante do corpo discente da Escola  
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3.1.4 Dados dos indicadores de referência e metas 

Indicador 4 – Taxa de conclusão em cursos EFP 
 
Percentagem de alunos / formandos / formandos que completam cursos de EFP inicial (isto é, aqueles que 
obtêm uma qualificação) em relação ao total dos alunos / formandos / formandos que ingressam nesses cursos. 
(4a) 
 

Curso 
Taxa de Conclusão  

Ciclo de Formação 2014-2017 

Técnico/a de Gestão de Equipamentos Informáticos 46,7% 

Técnico/a de Multimédia 56,3% 

Técnico/a de Eletrónica Automação e Comando 28,6% 

Técnico/a de Eletrónica e Telecomunicações 27,6% 

Técnico/a de Desenho Digital 3D 46,7% 

Situação Inicial 41,6% 

 
METAS A ATINGIR:   

 
Indicador 5 – Taxa de colocação após conclusão de cursos de EFP 
 
 Proporção de alunos / formandos / formandos que completam um curso de EFP e que estão no mercado de 
trabalho, em cursos de formação (incluindo nível universitário) ou outros destinos, no período de 12-36 meses 
após a conclusão do curso. (5a) 
 

Curso  L * I  O P Q 

Técnico/a de Gestão de Equipamentos Informáticos 35,7% 14,3% 0,0% 14,3% 36% 

Técnico/a de Multimédia 38,9% 11,1% 5,6% 5,6% 39% 

Técnico/a de Eletrónica, Automação e Comando 87,5% 0,0% 0,0% 0,0% 13% 

Técnico/a de Eletrónica e Telecomunicações 87,5% 0,0% 0,0% 0,0% 13% 

Técnico/a de Desenho Digital 3D 28,6% 42,9% 0,0% 0,0% 29% 

GLOBAL 48,4% 16,1% 1,6% 4,8% 29% 

Situação Inicial L + O = 50% 

* retirando as situações de procura de emprego      

Nota: As Letras utilizadas respeitam as utilizadas no Anexo B: 
L - Total no mercado de trabalho                             
I - À procura de emprego 
O - Total em prosseguimento de estudos 
P - Outras Situações (engloba, também, desempregados mas não 
inscritos no IEFP)      
Q - Situação desconhecida     
 

43,6%2017-
2020 46,6%2018-

2021 49,6%2019-
2022
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Metas a atingir: 

 

Indicador 6 – Utilização das competências adquiridas no local de trabalho  
 
Percentagem de alunos / formandos / formandos que completam um curso de EFP e que trabalham na 
respetiva área profissional.  (6a) 
 

Curso Ciclo de Formação 2014-2017 

Técnico/a de Gestão de Equipamentos Informáticos 100% 

Técnico/a de Multimédia 14,3% 

Técnico/a de Eletrónica, Automação e Comando 100% 

Técnico/a de Eletrónica e Telecomunicações 83,3% 

Técnico/a de Desenho Digital 3D 50% 

Situação Inicial 69% 

 
Metas a atingir: 
 

 

 

 

b3) Percentagem de empregadores de um determinado setor que estão satisfeitos com os formandos 
que completaram um curso de EFP. (6b3)   
 
Não calculado. 
  

81,0%
2017-
2020

83,0%
2018-
2021

85,0%
2019-
2022

76,0%
2017-
2020 78,0%
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2021 80,0%
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3.2 Amadora  

3.2.1 Enquadramento local  

Inserido na região de Lisboa, o concelho da Amadora encontra-se limitado a Nordeste pelo município de 

Odivelas, a Sudoeste por Lisboa, a Sul e Oeste por Oeiras e a Oeste e Norte por Sintra. Abrange uma área total 

de 23,79 Km2, constituindo-se como o município mais pequeno da Grande Lisboa, possui cerca de 175 136 

habitantes (Censos 2011) e tem a densidade populacional mais elevada do país, 7363.4 habitantes/Km2 

(PORDATA).  

Como atrás descrito, no concelho da Amadora manifesta-se a existência de áreas urbanas onde habita o que 

se pode chamar de classe média e, por outro lado, áreas extremamente pobres de bairros de barracas onde 

residem, sobretudo, populações imigrantes que todos os dias enfrentam múltiplos problemas e carências. 

Portadores de um baixo nível de ensino, sem formação profissional, desempregados, com carências de 

habitações dignas e uma débil integração na comunidade, os problemas de criminalidade e marginalidade 

tornaram-se uma prática corrente. Estão presentes no concelho de Amadora indivíduos de diferentes etnias e 

culturas, na grande maioria oriundos de outros países da União Europeia, dos PALOP, do Brasil e de países da 

Europa de Leste originando um tecido social diversificado. As comunidades imigrantes apresentam elevadas 

taxas de atividades, no entanto, a sua inserção faz-se, principalmente, através de um mercado de trabalho 

secundário caracterizado por baixos salários, inexistência de regulação contratual, ausência de proteção social 

na doença e no desemprego. Por outro lado a inserção de crianças, filhos de imigrantes, nas escolas 

portuguesas não se tem processado de uma forma isenta de problemas, sendo esta população particularmente 

afetada pelos fenómenos do insucesso e do abandono escolares. São os indivíduos com menos qualificações 

os mais “atacados” pelo desemprego, os mais sujeitos à pobreza e marginalidade. Daqui decorre a necessidade 

de mais respostas para estes jovens ao nível da formação profissional, sob pena da ausência de alternativas a 

este nível poder comprometer seriamente o seu futuro.  

Tendo em conta que, historicamente, o concelho da Amadora apresenta elevadas taxas de desemprego e uma 

população escolarmente menos qualificada, a EPGE tem vindo a criar, ao longo de trinta anos de existência, 

uma estrutura capaz de contrariar essa tendência, que tem contribuído para formar jovens que, quando 

terminam o seu ciclo de formação na escola, estão munidos de uma qualificação escolar e profissional, que lhes 

permite encarar o mundo profissional com maior segurança e inspirar uma maior confiança aos empregadores 

que os acolhem nas suas empresas / instituições.  

A oferta formativa é definida /fundamentada, através da relação que se estabeleceu com as mais variadas 

empresas e entidades da comunidade local e conferida a partir de Pareceres que atestam isso mesmo, servindo 

os interesses/necessidades locais e regionais. As empresas mostram-se bastante recetivas a acolher alunos / 

formandos em estágio e para além desta atividade celebram Protocolos de Cooperação com a escola no sentido 
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do desenvolvimento de outros projetos que aproximam a escola do mundo empresarial, facilitando a integração 

no mercado de trabalho.  

A escola Amadora Centro trabalha cada vez mais no sentido de promover a realização de palestras, workshops, 

ações de sensibilização e projetos com entidades exteriores à escola. São frequentemente convidados 

representantes de Empresas, Instituições, Associações e outras Entidades a trazerem a sua experiência/ 

conhecimento à escola e a desenvolverem / participarem em projetos com a escola. Associações tais como a 

Junior Achievement Portugal, Associação Salvador, Acreditar, Nariz Vermelho; Instituto Português da Juventude 

e do Desporto, Instituto Português da Qualidade, Instituições pertencentes à Comissão Social de Freguesia da 

Venteira, Câmara Municipal da Amadora, Junta de Freguesia da Venteira, representantes de empresas, 

Institutos Superiores (ISEC, ISTEC), Instituições Particulares de Solidariedade Social, tais como o Banco 

Alimentar Contra a Fome, entre outras, têm celebrado Protocolos de Cooperação com a nossa escola no sentido 

da intensificação da parceria, tendo como principais objetivos:  

a) Tornar a escola, um espaço propício ao desenvolvimento de relações de proximidade entre os vários 

intervenientes no processo educativo, sendo simultaneamente um espaço de lazer e acesso a 

atividades culturais;  

b) Enriquecer o dia-a-dia de todos os que trabalham ou estudam na escola através da presença de 

Instituições exteriores que desenvolvem ações de sensibilização, projetos;  

c) Promover estilos de vida saudáveis e prevenir comportamentos de risco;  

d) Sensibilizar os alunos / formandos para várias questões / temas do seu interesse (bullying, violência 

no namoro, educação sexual e reprodutiva); 

e) Sensibilizar toda a comunidade escolar para a importância das atividades promovidas pelas instituições 

convidadas no sentido de fomentar o gosto pela iniciativa e voluntariado; 

f) Alertar os jovens para os problemas ambientais e incentivar a tomada de atitudes ambientalmente mais 

corretas; 

g) Promover a reflexão e o debate; 

h) Motivar os alunos / formandos para a aprendizagem. 
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3.2.2 Identificação da oferta formativa 

  Ano Letivo 2018-2019:     
       

Tipologia Curso 1º 2º 3º Total 

Cursos 
Profissionais 

Técnico/a de Gestão 29 22 20 71 

Técnico/a de Gestão e Programação de Sistemas Informáticos 55 42 41 138 

Técnico/a de Comunicação – Marketing, Relações Públicas e Publicidade 28 24 20 72 

Técnico/a Comercial 29 20 12 61 

Técnico/a de Turismo 30 25 21 76 

     418 

  

 Ano Letivo 2017-2018:     
      

Tipologia Curso 1º 2º 3º Total 

Cursos 
Profissionais 

Técnico/a de Gestão 28 23 24 75 

Técnico/a de Gestão e Programação de Sistemas Informáticos 55 50 41 146 

Técnico/a de Comunicação – Marketing, Relações Públicas e Publicidade 29 25 19 73 

Técnico/a Comercial 28 16 12 56 

Técnico/a de Turismo 30 26 20 76 

 
    426 
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 Ano Letivo 2016-2017:     
      

Tipologia Curso 1º 2º 3º Total 

Cursos 
Profissionais 

Técnico/a de Gestão 28 26 19 73 

Técnico/a de Gestão e Programação de Sistemas Informáticos 56 49 47 152 

Técnico/a de Comunicação – Marketing, Relações Públicas e Publicidade 29 20 22 71 

Técnico/a Comercial 28 17 21 66 

Técnico/a de Turismo 28 23 20 71 

 
    433 

 

  

*** 

 

NOTA: O n.º de alunos / formandos considerado foi o n.º dos alunos / formandos que estiveram, em algum 

momento de cada ano letivo, matriculados em cada uma das turmas. Não significa que todos os alunos / 

formandos tenham estado matriculados ao mesmo tempo - dadas as movimentações de entrada tardia 

(matrículas tardias, transferências) e as de saída (desistências, transferências) ao longo do ano. 
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3.2.3 Identificação dos stakeholders 

A Escola Amadora Centro desenvolve a sua atividade com um alargado e diversificado grupo de parceiros quer 

internos, quer externos. Toda a equipa da Escola / Polo, trabalha no sentido de mobilizar o maior número de 

parceiros para a participação neste processo, considerando a importância do mesmo, no sentido da promoção 

de uma melhoria contínua ao nível dos procedimentos e dos objetivos que se pretende alcançar por forma a 

responder às reais necessidades de todos os envolvidos. Segue-se a constituição dos dois grupos centrais de 

parceiros, bem como do Conselho Consultivo Local: 

 

Parceiros externos:  

 Representantes associados ao contexto empresarial de cada área de educação em vigor no polo;  

 Representante de associação empresarial representativa das áreas de educação em vigor no polo;  

 Representante dos parceiros sociais;  

 Representante da autarquia local;  

 Personalidade de reconhecido mérito em área de educação em vigor no polo;  

 Representante do agrupamento de escolas do concelho;  

 Outros que vierem a ser identificados de acordo com a informação em análise.  

   

Parceiros internos:  

 Direção do estabelecimento  

 Coordenadores de Curso 

 Orientadores Educativos de Turma 

 Delegados de Turma (e nos seus impedimentos os subdelegados) 

 Responsáveis pelas Áreas Disciplinares 

 Técnicos de apoio à atividade educativa  

 Representante dos funcionários 

 Responsável pelo Gabinete de Promoção do Emprego e Empreendedorismo   

 

Constituição do Conselho consultivo Local:  
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 Presidente do Conselho de Administração ou alguém por este nomeado;  

 Presidente da Direção Pedagógica Colegial;  

 Um elemento indicado pela Assembleia Geral da Cooptécnica.  

 Elementos variáveis (de acordo com a região)  

 Diretor de Pólo;  

 Coordenadores de curso;  

 Instituições e organismos locais representativos do setor económico e social e das empresas parceiras 

na formação;  

 Representante dos pais/encarregados de educação, a eleger, anualmente, no início de cada ano letivo 

(incluindo um elemento suplente);  

 Representante do corpo docente da Escola, a eleger, anualmente, no início de cada ano letivo 

(incluindo um elemento suplente);  

 Representante do corpo discente da Escola  
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3.2.4 Dados dos indicadores de referência e metas 

 Indicador 4 – Taxa de conclusão em cursos EFP 
 
Percentagem de alunos / formandos / formandos que completam cursos de EFP inicial (isto é, aqueles que 
obtêm uma qualificação) em relação ao total dos alunos / formandos / formandos que ingressam nesses cursos. 
(4a) 
 

Curso  
Taxa de Conclusão   

Ciclo de Formação 2014-2017 

Técnico/a de Gestão e Programação de Sistemas Informáticos 62,3% 

Técnico/a de Gestão 48,4% 

Técnico/a de Comunicação – Marketing, Relações Públicas e Publicidade 74,1% 

Técnico/a de Turismo 63,0% 

Técnico/a de Comércio 53,3% 

Situação Inicial: 60,2% 

 
METAS A ATINGIR : 

 

 Indicador 5 – Taxa de colocação após conclusão de cursos de EFP 
 
Proporção de alunos / formandos / formandos que completam um curso de EFP e que estão no mercado de 
trabalho, em cursos de formação (incluindo nível universitário) ou outros destinos, no período de 12-36 meses 
após a conclusão do curso. (5a) 
 

B - Curso L * I O P Q 

Técnico/a de Gestão e Programação de Sistemas Informáticos 42,1% 0,0% 36,8% 7,9% 13,2% 

Técnico/a de Gestão 53,3% 0,0% 20,0% 0,0% 26,7% 

Técnico/a de Comunicação – Marketing, Relações Públicas e Publicidade 75,0% 5,0% 0,0% 15,0% 5,0% 

Técnico/a de Turismo 47,1% 0,0% 17,6% 11,8% 23,5% 

Técnico/a de Comércio 43,8% 0,0% 12,5% 12,5% 31,3% 

GLOBAL 51,0% 0,9% 20,7% 9,4% 17,9% 

Situação Inicial: L + O = 71,7% 

* retirando as situações de procura de emprego      

Nota: As Letras utilizadas respeitam as utilizadas no Anexo B: 

L - Total no mercado de trabalho                             

I - À procura de emprego 

O - Total em prosseguimento de estudos 

P - Outras Situações (engloba, também, desempregados mas não inscritos no IEFP)      

Q - Situação desconhecida 
    

 

62,2%
2017-
2020 68,2%

2018-
2021 74,2%

2019-
2022
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METAS A ATINGIR:  

 
 
 

Indicador 6 – Utilização das competências adquiridas no local de trabalho 
  

Percentagem de alunos / formandos / formandos que completam um curso de EFP e que trabalham na 
respetiva área profissional.  (6a) 
 

Curso Ciclo de Formação 2014-2017 

Técnico/a de Gestão e Programação de Sistemas Informáticos 68,8% 

Técnico/a de Gestão 100,0% 

Técnico/a de Comunicação – Marketing, Relações Públicas e Publicidade 53,3% 

Técnico/a de Turismo 33,3% 

Técnico/a de Comércio 85,7% 

Situação Inicial 67,3% 

 
METAS A ATINGIR: 
 
 

 
 

 

b3) Percentagem de empregadores de um determinado setor que estão satisfeitos com os formandos 
que completaram um curso de EFP. (6b3)   
 
Não calculado. 
  

76,7%
2017-
2020 79,2%

2018-
2021 81,7%

2019-
2022

81,3%
2017-
2020 83,3%

2018-
2021 85,3%

2019-
2022
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3.3 Lumiar 

3.3.1 Enquadramento local  

Criada a 2 de Abril de 1266 e com 625 hectares, a freguesia do Lumiar demarca-se das restantes freguesias do 

concelho de Lisboa, pelo facto de ser uma das poucas freguesias deste município que tem sofrido um 

progressivo aumento da população residente nos últimos anos, registando-se um acréscimo de 3.470 

residentes, face aos 37.693 residentes registados em 2001. Em termos de grupos etários, 12.804 residentes da 

freguesia do Lumiar (31%) possuem entre 25 a 44 anos, e 27% possuem até 24 anos (10.864 residentes). Daqui 

se conclui que a freguesia do Lumiar possui população maioritariamente jovem. Esta freguesia encontra-se 

delimitada pelo concelho de Odivelas e diversas freguesias do concelho de Lisboa. Do Lumiar fazem parte 

integrante a Alta de Lisboa (um bairro recentemente criado e em franca expansão demográfica que inclui os 

antigos bairros da Musgueira norte, Musgueira sul e Calvanas), o Paço do Lumiar, Telheiras e o Bairro da Cruz 

Vermelha.  

No que diz respeito à educação e formação, a taxa de analfabetismo desceu de 3,84% no ano de 2001 para 

1,91% em 2011. Neste mesmo ano, 13.436 residentes da freguesia do Lumiar são licenciados (cerca de 33% 

da população total da freguesia), 2.960 residentes (8% da população total da freguesia) não possuem qualquer 

grau de qualificação académica ou não sabem ler nem escrever, 5.276 residentes (13% da população total da 

freguesia) possui o ensino secundário. Mais de 1/3 da população residente na freguesia do Lumiar tem entre os 

0 e 24 anos, o que vem reforçar a necessidade da existência de cursos de Educação e Formação de Jovens, 

bem como do Ensino Profissional. A taxa de abandono escolar, em 2011, é de 1,15%, tendo sofrido um ligeiro 

aumento face aos 0,71% registados em 2001. Em 2011, este concelho possuía uma taxa de abandono escolar 

de 1,71%.  

Relativamente à estrutura económica em 2001, cerca de 89% da população empregada residente na freguesia 

do Lumiar exercia funções relacionadas com o sector terciário e 10% com o sector secundário. O sector primário 

quase não tem expressão nesta freguesia, como também no resto do concelho.  

A Escola Profissional Gustave Eiffel pugna por manter uma oferta educativa diversificada, com o intuito de 

responder às necessidades do tecido empresarial. A oferta formativa que é definida para cada ano letivo, é 

fundamentada, em parte, através da relação que se estabeleceu com as mais variadas empresas e entidades 

da comunidade local. A partir de contactos efetuados com empresas e redes dos quais somos parceiros vão-se 

aferindo as necessidades, no sentido de se poder contribuir para a diminuição das carências existentes em 

termos de mão-de-obra qualificada. É na sequência desse feedback que surgem as candidaturas dos diferentes 

cursos, uma vez que a necessidade de técnicos intermédios existe e a procura verifica-se, nomeadamente pelos 

pedidos de divulgação de ofertas de emprego que surgem até à escola. Assim, a escola promove cursos de 

formação profissional, de qualidade, implementando estratégias que acompanhem a evolução tecnológica e 

mantém fortes ligações com as empresas solicitando-lhes, constantemente, opiniões sobre a qualidade do 
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trabalho, desempenhado pelos seus alunos / formandos e as necessidades do mercado de trabalho. Portanto, 

a organização curricular destes cursos e a sua oferta deve estar na razão direta das necessidades do mercado 

de emprego atual ou que se perspetiva como vindo a existir a curto/médio prazo. A Escola pode e deve contribuir 

para a evolução das profissões.  

A Escola Profissional Gustave Eiffel, tem vindo a celebrar diversas parcerias no domínio da troca de informação 

e conhecimentos, na área do «Saber Fazer», tem participado em programas e projetos de educação e formação 

nacionais, com vista à inserção social e profissional de jovens e de ativos desempregados ou à procura do 

primeiro emprego e tem promovido o intercâmbio de experiências pedagógicas e de gestão escolar com outras 

instituições gerando espaços de cooperação, troca de estratégias e reflexão sobre a prática educativa. 

Correspondendo à iniciativa e desejo manifestado pelo Ministério da Educação em dinamizar e desenvolver a 

criação de Redes de Cooperação, a Escola Profissional Gustave Eiffel sempre participou ativamente em 

diversas reuniões das Redes de Cooperação das Escolas Profissionais nas mais diversas escolas, promovendo 

debates sobre os planos curriculares, modularização, articulação e discussão intensa sobre os conteúdos de 

cada módulo.  

O Pólo / Escola do Lumiar assume com particular responsabilidade a promoção e a participação em iniciativas 

de dinamização sociocultural e económicas locais, considerando que estas ações são de primordial interesse 

para o cumprimento do Projeto Educativo. Deste modo, a Escola participa e/ou implementa diversos projetos de 

interesse para a prossecução dos objetivos definidos. O Eco-Escolas é um Programa Internacional que pretende 

encorajar ações e reconhecer o trabalho de qualidade desenvolvido pela escola, no âmbito da Educação 

Ambiental/EDS. Fornece fundamentalmente metodologia, formação, materiais pedagógicos, apoio e 

enquadramento ao trabalho desenvolvido pela escola.  

Desde 2008, na Rede Social de Lisboa tem significado igualmente o desenvolvimento de uma parceria efetiva 

e dinâmica que articula a intervenção social dos diferentes agentes locais, promovendo um planeamento 

integrado e sistemático que potencie sinergias, competências e recursos a nível local garantindo, desta forma, 

uma maior eficácia do conjunto de respostas sociais na cidade com vista à erradicação da pobreza e exclusão 

social e à promoção de desenvolvimento social.  

Ao nível local o Lumiar, aponta para a necessidade de uma oferta formativa caracterizada por saídas 

profissionais relacionadas com o Sector Terciário, logo a mesma será definida e fundamentada, tendo em 

consideração estas necessidades, mas também através das relações estabelecidas com empresas e entidades 

da comunidade local: a partir de contactos efetuados regularmente vão-se aferindo as necessidades, para se 

permitir a diminuição das carências existentes em termos de mão-de-obra qualificada e também através dos 

pedidos de estágios e/ou colocação de ofertas de emprego efetuados por empresas, diretamente à escola. Estes 

pedidos permitem uma análise daquela que é a tendência do mercado de trabalho para melhor direcionar a 

oferta formativa. De louvar o trabalho que está a ser desenvolvido pelas Redes de Empregabilidade, 
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nomeadamente da REAL - Rede para a Empregabilidade da Alta de Lisboa (da qual a EPGE é parceira), cuja 

principal função é desenvolver a sua intervenção na área de empregabilidade de um modo concertado, 

apostando nas potencialidades locais, contando com todos os intervenientes do território, sejam eles instituições 

públicas e privadas, associações locais, associações de moradores e condóminos, comércio e empresas.  
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3.3.2 Identificação da oferta formativa 

 Ano Letivo 2018-2019:     
      

Tipologia Curso 1º 2º 3º Total 

Cursos 
Profissionais 

Técnico/a de Comunicação – Marketing, Relações Públicas e Publicidade 30 20 19 69 

Técnico/a de Apoio à Infância 29 22 11 62 

Técnico/a Auxiliar de Saúde 28 24 19 71 

Técnico/a de Cozinha / Pastelaria 30 24 21 75 

Técnico/a de Restaurante Bar 30 20 14 64 

Animador/a Sociocultural 15 9 10 34 

Técnico/a de Proteção Civil 16 14 6 36 

Técnico/a de Ótica Ocular 14 12 12 38 

Técnico/a de Segurança e Higiene do Trabalho / THST 17 6 9 32 

Técnico/a de Instalador/a Sistemas Solares Fotovoltaicos 16 9 5 30 

Técnico/a de Mecatrónica Automóvel 29 21 15 65 

Técnico/a de Construção Civil 15 11 0 26 
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  Ano Letivo 2017-2018:     
      

Tipologia Curso 1º 2º 3º Total 

Cursos 
Profissionais 

Técnico/a de Comunicação – Marketing, Relações Públicas e Publicidade 26 24 23 73 

Técnico/a de Apoio à Infância 27 15 22 64 

Técnico/a Auxiliar de Saúde 28 26 22 76 

Técnico/a de Cozinha / Pastelaria 30 26 22 78 

Técnico/a de Restaurante Bar 27 22 13 62 

Animador/a Sociocultural 16 14 0 30 

Técnico/a de Proteção Civil 15 11 9 35 

Técnico/a de Ótica Ocular 17 13 14 44 

Técnico/a de Segurança e Higiene do Trabalho / THST 14 12 9 35 

Técnico/a de Instalador/a Sistemas Solares Fotovoltaicos 17 9 13 39 

Técnico/a de Mecatrónica Automóvel 14 0 0 14 

Técnico/a de Construção Civil 30 18 13 61 

     611 
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 Ano Letivo 2016-2017:     
      

Tipologia Curso 1º 2º 3º Total 

Cursos 
Profissionais 

Técnico/a de Comunicação – Marketing, Relações Públicas e Publicidade 27 26 9 62 

Técnico/a de Apoio à Infância 16 25 0 41 

Técnico/a Auxiliar de Saúde 29 27 25 81 

Técnico/a de Cozinha / Pastelaria 29 27 18 74 

Técnico/a de Restaurante Bar 27 19 13 59 

Animador/a Sociocultural 15 0 0 15 

Técnico/a de Proteção Civil 14 10 16 40 

Técnico/a de Ótica Ocular 15 14 11 40 

Técnico/a de Segurança e Higiene do Trabalho / THST 15 11 13 39 

Técnico/a de Instalador/a Sistemas Solares Fotovoltaicos 17 15 14 46 

Técnico/a de Mecatrónica Automóvel 27 23 17 67 

Técnico/a de Construção Civil 0 0 7 7 
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*** 

 

NOTA: O n.º de alunos / formandos considerado foi o n.º dos alunos / formandos que estiveram, em algum 

momento de cada ano letivo, matriculados em cada uma das turmas. Não significa que todos os alunos / 

formandos tenham estado matriculados ao mesmo tempo - dadas as movimentações de entrada tardia 

(matrículas tardias, transferências) e as de saída (desistências, transferências) ao longo do ano. 
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3.3.3 Identificação dos stakeholders 

No polo do Lumiar identificamos dois grupos centrais de parceiros, um externo e outro interno, descrevendo-se 

de seguida a composição geral de cada um. 

Compete à equipa de Direção polo mobilizar os parceiros adequados e incisivos para melhorar a atuação da 

escola, nomeadamente no que diz respeito aos procedimentos de auscultação, numa ótica de transparência, 

valorização e reconhecimento social do processo educativo. Segue-se a constituição dos dois grupos centrais 

de parceiros, bem como do Conselho Consultivo Local: 

 

Parceiros externos:  

 Representantes associados ao contexto empresarial de cada área de educação em vigor no polo;  

 Representante de associação empresarial representativa das áreas de educação em vigor no polo;  

 Representante dos parceiros sociais;  

 Representante da autarquia local;  

 Personalidade de reconhecido mérito em área de educação em vigor no polo;  

 Representante do agrupamento de escolas do concelho;  

 Outros que vierem a ser identificados de acordo com a informação em análise.  

   

Parceiros internos:  

 Direção do estabelecimento  

 Coordenadores de Curso 

 Orientadores Educativos de Turma 

 Delegados de Turma (e nos seus impedimentos os subdelegados) 

 Responsáveis pelas Áreas Disciplinares 

 Técnicos de apoio à atividade educativa  

 Representante dos funcionários 

 Responsável pelo Gabinete de Promoção do Emprego e Empreendedorismo   

 

Constituição do Conselho consultivo Local:  
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 Presidente do Conselho de Administração ou alguém por este nomeado;  

 Presidente da Direção Pedagógica Colegial;  

 Um elemento indicado pela Assembleia Geral da Cooptécnica.  

 Elementos variáveis (de acordo com a região)  

 Diretor de Pólo;  

 Coordenadores de curso;  

 Instituições e organismos locais representativos do setor económico e social e das empresas parceiras 

na formação;  

 Representante dos pais/encarregados de educação, a eleger, anualmente, no início de cada ano letivo 

(incluindo um elemento suplente);  

 Representante do corpo docente da Escola, a eleger, anualmente, no início de cada ano letivo 

(incluindo um elemento suplente);  

 Representante do corpo discente da Escola  
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3.3.4 Dados dos indicadores de referência e metas 

Indicador 4 – Taxa de conclusão em cursos EFP 
 
Percentagem de alunos / formandos / formandos que completam cursos de EFP inicial (isto é, aqueles que 
obtêm uma qualificação) em relação ao total dos alunos / formandos / formandos que ingressam nesses cursos. 
(4a) 
 

Curso 
Taxa de Conclusão  

Ciclo de Formação 2014-2017 

Técnico/a de Comunicação – Marketing, Relações Públicas e Publicidade 31,3% 

Técnico/a Auxiliar de Saúde 50,0% 

Técnico/a de Cozinha / Pastelaria 43,8% 

Técnico/a de Restaurante Bar 18,2% 

Técnico/a de Proteção Civil 36,4% 

Técnico/a de Ótica Ocular 41,2% 

Técnico/a de Segurança e Higiene do Trabalho / THST 35,0% 

Técnico/a de Instalador/a Sistemas Solares Fotovoltaicos / TER 9,4% 

Técnico/a de Mecatrónica Automóvel 32,3% 

Técnico/a de Construção Civil /TMO 30,8% 

Situação Inicial 32,7% 

 
METAS A ATINGIR : 

                 

  
  

43,7%2017-
2020 49,7%2018-

2021 54,7%2019-
2022
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cursos de 
Indicador 5 – Taxa de colocação após conclusão de cursos de EFP 
 
 Proporção de alunos / formandos / formandos que completam um curso de EFP e que estão no mercado de 
trabalho, em cursos de formação (incluindo nível universitário) ou outros destinos, no período de 12-36 meses 
após a conclusão do curso. (5a) 
 

B - Curso L * I O P Q 

Técnico/a de Comunicação – Marketing, Relações Públicas e Publicidade 20,0% 0% 20,0% 40,0% 20,0% 

Técnico/a Auxiliar de Saúde 44,4% 0% 11,1% 5,6% 38,9% 

Técnico/a de Cozinha / Pastelaria 50,0% 0% 7,1% 14,3% 28,6% 

Técnico/a de Restaurante Bar 50,0% 0% 0% 33,3% 16,7% 

Técnico/a de Proteção Civil 50,0% 0% 25% 8,3% 16,7% 

Técnico/a de Ótica Ocular 57,1% 0% 14,3% 14,3% 14,3% 

Técnico/a de Segurança e Higiene do Trabalho / THST 71,4% 0% 28,6% 0% 0,0% 

Técnico/a de Instalador/a Sistemas Solares Fotovoltaicos / TER 66,7% 0% 0% 33,3% 0,0% 

Técnico/a de Mecatrónica Automóvel 30,0% 10,0% 0% 20,0% 40,0% 

Técnico/a de Construção Civil /TMO 50,0% 25,0% 25,0% 0% 0,0% 

GLOBAL 47,7% 2,3% 12,8% 14,0% 23,3% 

Situação Inicial L + O = 60,47% 

* retirando as situações de procura de emprego      

Nota: As Letras utilizadas respeitam as utilizadas no Anexo B: 

L - Total no mercado de trabalho                             

I - À procura de emprego 

O - Total em prosseguimento de estudos 

P - Outras Situações (engloba, também, desempregados mas não inscritos no 

IEFP)      

Q - Situação desconhecida 
    

 
METAS A ATINGIR : 
 

 

  

66,8%
2017-
2020

71,8%
2018-
2021

76,8%
2019-
2022
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Indicador 6 – Utilização das competências adquiridas no local de trabalho  
 
Percentagem de alunos / formandos / formandos que completam um curso de EFP e que trabalham na 
respetiva área profissional.  (6a) 
 

Curso Ciclo de Formação 2014-2017 

Técnico/a de Comunicação – Marketing, Relações Públicas e Publicidade 0% 

Técnico/a Auxiliar de Saúde 62,5% 

Técnico/a de Cozinha / Pastelaria 71,4% 

Técnico/a de Restaurante Bar 100% 

Técnico/a de Proteção Civil 16,7% 

Técnico/a de Ótica Ocular 75,0% 

Técnico/a de Segurança e Higiene do Trabalho / THST 0% 

Técnico/a de Instalador/a Sistemas Solares Fotovoltaicos / TER 0% 

Técnico/a de Mecatrónica Automóvel 66,7% 

Técnico/a de Construção Civil /TMO 50% 

Situação Inicial 48,8% 

 
METAS A ATINGIR:  
 

 
 
 

 
b3) Percentagem de empregadores de um determinado setor que estão satisfeitos com os formandos 
que completaram um curso de EFP. (6b3)   
 
Não calculado 
  

67,3%
2017-
2020 72,3%

2018-
2021 77,3%

2019-
2022
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3.5 Queluz 

3.5.1 Enquadramento local  

Localizada no concelho de Sintra, a Escola Profissional Gustave Eiffel de Queluz beneficia da proximidade a 

uma imensa riqueza paisagística e arquitetónica, bem como do património histórico e cultural da freguesia de 

Queluz, de que é expoente máximo o Palácio Nacional de Queluz. Esta freguesia tem uma população de 26 248 

habitantes (Censos 2011), e uma área de 2,93 km².  

Fazendo parte integrante da Área Metropolitana de Lisboa, o concelho de Sintra encontra-se limitado a norte 

pelo município de Mafra, a leste por Loures, a sudoeste pela Amadora, a sul por Oeiras e Cascais e a oeste 

pelo Oceano Atlântico. Abrange uma área total de 319,2 Km2, sendo o segundo concelho mais populosos do 

país. Encontra-se subdividido em onze freguesias de grande heterogeneidade, contrastando caraterísticas 

florestais e rurais com áreas mais urbanizadas e desenvolvidas. 

 A Escola Profissional Gustave Eiffel de Queluz situa-se na Rua César de Oliveira, próxima de transportes 

(estação de comboio de Queluz e Paragens de Autocarros da rede Vimeca) e acesso ao IC19. Na sua 

envolvência, encontram-se diversos estabelecimentos comerciais e de restauração, bem como de outros 

serviços. De referir ainda a proximidade da 62ª Esquadra da Polícia de Segurança Pública e do Quartel dos 

Bombeiros Voluntários de Queluz. 

O funcionamento destas instalações foi pensado de forma a assegurar apoio logístico próprio e permanente às 

ações de formação que aí decorrem: Receção, Secretaria/Reprografia, Direção de Polo, Centro de Recursos, 

Sala de Convívio, Sala de Professores/Formadores, Gabinete de Apoio ao Aluno e à Família e Sanitários. 

A Receção, o Centro de Recursos, Espaço de Convívio e algumas salas de aula dispõem de iluminação natural, 

sendo que os restantes espaços possuem iluminação artificial adequada.  

As instalações dispõem de espaços e acessibilidade adequados às limitações de pessoas portadoras de 

deficiência (corredores largos, rampas, casa de banho adaptada, entre outros). Os espaços selecionados para 

o decorrer da formação têm assim em conta a inscrição de formandos com necessidades específicas. 

Considerando os conteúdos programáticos de cada curso, como forma de garantir elevados padrões de 

qualidade, as instalações da Escola Profissional Gustave Eiffel de Queluz dispõem de equipamentos adequados 

ao desenvolvimento dos diferentes tipos de ações que disponibiliza, tais como, salas de formação teóricas e 

práticas, salas de informática e laboratórios com dimensões e condições ambientais adequadas (luminosidade, 

ruído, ventilação e temperatura), equipadas com diversos equipamentos de apoio – computador com ligação à 

Internet, portátil ou de secretária, quadros interativos, videoprojectores, colunas, rádio com leitor de CD e USB 

–, mobiliário adequado e em boas condições de conservação; e condições de higiene e segurança apropriadas.  
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As salas de aula/formação possuem dimensões adequadas à atividade formativa e todas se encontram munidas 

com sistemas de ventilação e arejamento adequados, assim como boas condições de iluminação natural, 

seminatural ou artificial. De uma forma geral, as salas de formação teóricas estão dispostas em forma de “U” e 

encontram-se devidamente equipadas, incluindo computador com ligação à Internet. 

As salas de informática encontram-se apetrechadas com computadores com ligação à Internet e munidas de 

softwares adequados e atualizados (Primavera, NewHotel, entre outros), permitindo o desenvolvimento de 

competências transversais que constituem uma mais-valia em termos profissionais. 

De forma a aproximar a formação técnica ao contexto real de trabalho, as instalações da Escola Profissional 

Gustave Eiffel de Queluz disponibilizam verdadeiros laboratórios, adequados às diferentes áreas de formação 

que aí são desenvolvidas: 

 As aulas práticas da componente técnica do Curso de Técnico de Turismo decorrem numa sala ampla 

e equipada com diverso material prático, como videoprojector, literatura da área, balcão de 

atendimento onde é possível simular situações próximas ao contexto de trabalho em postos de turismo, 

agências de viagem e outros pontos de contacto e atendimento ao cliente. Aposta-se na realização de 

atividades práticas no interior da sala de aula, através da utilização de softwares de reservas, no 

âmbito da hotelaria e agências de viagens (Galileo e Amadeus), e no exterior da escola, através de 

visitas de estudo com planeamento participativo dos alunos / formandos que permitem o contacto 

direto com locais de atração turística e respetivos públicos, permitindo uma aproximação à realidade 

profissional.  

 No que respeita ao Curso de Animador Sociocultural, as aulas práticas contam com a existência de 

uma Oficina de Expressão Musical, devidamente apetrechada com colunas, diversos instrumentos 

musicais e quadro branco com pauta de música, e com uma Oficina de Expressão Plástica, 

devidamente equipada com lavatório, toalhas de papel, telas, tintas, guachos, pincéis, tecidos, colas, 

cartões e cartolinas, réguas, tesouras, entre outros materiais, que permitem a realização de aulas 

práticas e criativas.  

 As aulas práticas da componente técnica de Comércio contam com laboratórios de informática 

munidos com o software Primavera e outros e com o laboratório de comércio, equipado com materiais 

que permitem a simulação do contexto real de trabalho (balcão de atendimento, ateliers de vitrinismo 

e maquetismo).  

 As aulas da componente tecnológica do Curso de Assistente Administrativo contam com um laboratório 

de informática munido com o software Primavera e com uma sala ampla e devidamente equipada com 

equipamento informático e utensílios de escritório que permitem a simulação do contexto real de 

trabalho (secretária, telefone, material de escritório e arquivo, etc.). 
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Uma ferramenta de extrema importância no apoio à aprendizagem é a plataforma Moodle, onde os professores 

disponibilizam um conjunto de recursos e atividades que permitem ao aluno gerir e construir o seu conhecimento, 

o que contribui para fomentar a sua responsabilidade, autonomia e motivação.  

Em complemento ao trabalho desenvolvido na sala de aula, a EPGE tem ao dispor dos seus alunos / formandos, 

professores, formadores e outros agentes, meios complementares de consulta e pesquisa de informação, 

nomeadamente, o Centro de Recursos, equipado com manuais, monografias, dicionários, CD´s e DVD´s 

(catalogados numa base de dados) e computadores com ligação à Internet.  
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3.5.2 Identificação da oferta formativa 

 Ano Letivo 2018-2019:     
      

Tipologia Curso 1º 2º 3º Total 

Cursos 
Profissionais 

Animador/a Sociocultural 15 14 12 41 

Técnico/a de Turismo 15 12 14 41 

Técnico/a Comercial 28 26 20 74 

 
    156 

 
      

  

 Ano Letivo 2017-2018:     
      
      

Tipologia Curso 1º 2º 3º Total 

Cursos 
Profissionais 

Animador/a Sociocultural 15 14 14 43 

Técnico/a de Turismo 14 16 12 42 

Técnico/a Comercial 29 24 15 68 

     153 
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 Ano Letivo 2016-2017:     
      
      

Tipologia Curso 1º 2º 3º Total 

Cursos 
Profissionais 

Animador/a Sociocultural 16 14 14 44 

Técnico/a de Turismo 16 13 0 29 

Técnico/a Comercial 31 18 11 60 

     133 

 

  

*** 

 

NOTA: O n.º de alunos / formandos considerado foi o n.º dos alunos / formandos que estiveram, em algum 

momento de cada ano letivo, matriculados em cada uma das turmas. Não significa que todos os alunos / 

formandos tenham estado matriculados ao mesmo tempo - dadas as movimentações de entrada tardia 

(matrículas tardias, transferências) e as de saída (desistências, transferências) ao longo do ano. 
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3.5.3 Identificação dos stakeholders 

Também O Polo de Queluz conta com dois grupos centrais de parceiros, um externo e outro interno, 

descrevendo-se de seguida a composição geral de cada um, bem como do Conselho Consultivo Local: 

 

Parceiros externos:  

 Representantes associados ao contexto empresarial de cada área de educação em vigor no polo;  

 Representante de associação empresarial representativa das áreas de educação em vigor no polo;  

 Representante dos parceiros sociais;  

 Representante da autarquia local;  

 Personalidade de reconhecido mérito em área de educação em vigor no polo;  

 Representante do agrupamento de escolas do concelho;  

 Outros que vierem a ser identificados de acordo com a informação em análise.  

   

Parceiros internos:  

 Direção do estabelecimento  

 Coordenadores de Curso 

 Orientadores Educativos de Turma 

 Delegados de Turma (e nos seus impedimentos os subdelegados) 

 Responsáveis pelas Áreas Disciplinares 

 Técnicos de apoio à atividade educativa  

 Representante dos funcionários 

 Responsável pelo Gabinete de Promoção do Emprego e Empreendedorismo   

 

Constituição do Conselho consultivo Local:  

 Presidente do Conselho de Administração ou alguém por este nomeado;  

 Presidente da Direção Pedagógica Colegial;  

 Um elemento indicado pela Assembleia Geral da Cooptécnica.  

 Elementos variáveis (de acordo com a região)  

 Diretor de Pólo;  

 Coordenadores de curso;  
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 Instituições e organismos locais representativos do setor económico e social e das empresas parceiras 

na formação;  

 Representante dos pais/encarregados de educação, a eleger, anualmente, no início de cada ano letivo 

(incluindo um elemento suplente);  

 Representante do corpo docente da Escola, a eleger, anualmente, no início de cada ano letivo 

(incluindo um elemento suplente);  

 Representante do corpo discente da Escola  
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3.5.4 Dados dos indicadores de referência e metas 

Indicador 4 – Taxa de conclusão em cursos EFP 
 
 Percentagem de alunos / formandos / formandos que completam cursos de EFP inicial (isto é, aqueles que 
obtêm uma qualificação) em relação ao total dos alunos / formandos / formandos que ingressam nesses cursos. 
(4a) 
 

Curso 
Taxa de Conclusão  

Ciclo de Formação 2014-2017 

Animador Sociocultural 81,3% 

Técnico/a de Comércio 53,3% 

Situação Inicial 67,7% 

 
METAS A ATINGIR : 
 

 

 

Indicador 5 – Taxa de colocação após conclusão de cursos de EFP 
 
Proporção de alunos / formandos / formandos que completam um curso de EFP e que estão no mercado de 
trabalho, em cursos de formação (incluindo nível universitário) ou outros destinos, no período de 12-36 meses 
após a conclusão do curso. (5a) 
 

B - Curso L * I O P Q 

Animador Sociocultural 53,8% 30,8% 15,4% 0,0% 0,0% 

Técnico/a de Comércio 37,5% 12,5% 37,5% 12,5% 0,0% 

GLOBAL 47,6% 23,8% 23,8% 4,8% 0,0% 

Situação Inicial  L + O = 71,4% 

* retirando as situações de procura de emprego      

Nota: As Letras utilizadas respeitam as utilizadas no Anexo B: 

L - Total no mercado de trabalho                             

I - À procura de emprego 

O - Total em prosseguimento de estudos 

P - Outras Situações (engloba, também, desempregados mas não 

inscritos no IEFP)      

Q - Situação desconhecida 
    

 
  

69,7%
2017-
2020 75,7%

2018-
2021 81,7%

2019-
2022
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METAS A ATINGIR : 

 

 

Indicador 6 – Utilização das competências adquiridas no local de trabalho  
 
Percentagem de alunos / formandos / formandos que completam um curso de EFP e que trabalham na respetiva 
área profissional.  (6a) 
 

B - Curso Ciclo de Formação 2014-2017 

Animador Sociocultural 0% 

Técnico/a de Comércio 100% 

Situação Inicial 30% 

 
METAS A ATINGIR : 
 

 

 

 

b3) Percentagem de empregadores de um determinado setor que estão satisfeitos com os formandos 
que completaram um curso de EFP. (6b3)   
 
Não calculado 
  

74,9%
2017-
2020 78,4%

2018-
2021 81,9%

2019-
2022

72,5%2017-
2020 74,5%2018-

2021 76,5%2019-
2022
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3.6 Arruda dos Vinhos 

3.6.1 Enquadramento local  

Inserido na região do Oeste, o concelho da Arruda dos Vinhos encontra-se limitado a Nordeste pelo município 

de Sobral de Monte Agraço, a Sul por Loures e Oeste por Mafra, a Este por Vila Franca de Xira e a Norte por 

Alenquer. Abrange uma área total de 77,7 Km2, (representando 2,8% da superfície do distrito) e possui cerca 

de 13 400 habitantes. Este Concelho é constituído por 4 freguesias: Arruda dos Vinhos (34,24 km2), Arranhó 

(21,23 Km2), S. Tiago dos Velhos (16,25 km2) e Cardosas (5,99 km2). 

Apesar das características rurais do Concelho, atualmente a atividade laboral divide-se fundamentalmente entre 

os serviços e a indústria.Com a conclusão da A10 Arruda/Carregado, inaugurado em dezembro de 2006, o 

concelho de Arruda dos Vinhos passou a estar ligado a quase todo o país por autoestrada, o que permite a 

todos os visitantes deslocações mais rápidas e cómodas.  

O Concelho de Arruda dos Vinhos possui também um património natural muito interessante, caracterizado pelos 

seus vales soalheiros “pintados” com vinhedos e searas, confluindo numa paisagem quase única a que todos 

os Arrudenses carinhosamente gostam de apelidar de “manta de retalhos”. Desta harmonia, resulta uma 

simbiose quase perfeita entre o rural e o urbano, que convida à prática de diferentes atividades ao ar livre, como 

é o caso dos passeios pedestres, passeios de B.T.T., atividades equestres, culminando no final do ano com a 

realização da Corrida de São Silvestre. A população dividida por freguesias, sendo que Arruda dos Vinhos 

comporta 8656 habitantes, seguindo-se de Arranhó com 2381 habitantes, S. Tiago dos Velhos com 1518 

habitantes e a freguesia mais pequena, Cardosas com 836 habitantes. A Freguesia de Arruda dos Vinhos é 

muito diversificada, apresentando zonas mais urbanas e zonas muito rurais, onde existem Casais e Quintas 

Agrícolas. Ao nível das atividades secundárias estão implantadas algumas indústrias, nomeadamente na Zona 

Industrial de Corredouras.  

O Concelho de Arruda dos Vinhos está englobado no Agrupamento das Zonas Agrárias do Baixo Oeste, 

juntamente com os Concelhos de Mafra, Alenquer, Sobral de Monte Agraço e Torres Vedras. Nas zonas mais 

elevadas do Concelho, os terrenos são abertos e a vegetação é composta por matos rasteiros. A produção do 

vinho maduro tem sido, ao longo dos tempos, a principal fonte de receita para a maior parte dos habitantes, no 

entanto, outras atividades têm vindo a ganhar peso. O sector terciário é o mais representativo no concelho. Do 

ponto de vista comercial, realça-se os entrepostos comerciais no âmbito da Fruticultura e a existência de uma 

média superfície em convivência com o comércio tradicional. Quanto à restauração, existem numerosos cafés 

e restaurantes de qualidade no Concelho, alguns deles com notoriedade ao nível regional e nacional.  

No Município de Arruda dos Vinhos estão localizadas algumas indústrias diversificadas na sua área de atuação, 

destacando-se entre elas, pela sua dimensão, Movex, Air Liquide, Recifemetal, Metalúrgica Luso-Italiana, 

Santos e Vale- Logística de A de Mourão entre outras. Em fase de desenvolvimento encontra-se a 
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implementação de uma Zona Industrial de Reciclagem (ZIR), que constitui o maior parque de reciclagem da 

Europa. Um dos objetivos deste parque consiste em agrupar e organizar, espacial e funcionalmente, as 

diferentes unidades industriais ligadas ao comércio/reciclagem de sucatas que proliferam nas freguesias de 

Arranhó e Santiago dos Velhos. O Concelho dispõe de duas Zonas Industriais: Zona Industrial de Corredouras, 

na Freguesia de Arruda dos Vinhos e a Zona Industrial de A-do-Mourão, na Freguesia de Santiago dos Velhos. 

Recentemente foi recuperado um antigo polo Industrial, onde estão sediadas Pequenas e Médias Empresas – 

Núcleo Empresarial de Arruda dos Vinhos (NEAV). O Sector do Turismo encontra-se numa fase de expansão e 

desenvolvimento no Concelho de Arruda dos Vinhos. Sendo um dos Concelhos mais antigos do País, Arruda 

foi doada por Dom Afonso Henriques à Ordem de Santiago em 1172, e recebeu Foral de Dom Manuel em 1517.  

O enquadramento paisagístico muito característico e de grande beleza, e a riqueza histórica e patrimonial, 

constituem fatores importantes para o chamado Turismo de passagem. O Município de Arruda dos Vinhos 

integra a Rota Histórica das Linhas de Torres, promovendo o património das Linhas de Torres associado ao 

bem-estar e lazer de quem nos visita. Sendo as Linhas de Torres um conjunto de fortificações militares, que em 

muito contribuíram para a atual constituição da Europa, protegendo o reino de Portugal na 3.ª Invasão Francesa 

em 1810, situado em zonas rurais e elevadas, destacam-se as paisagens agrícolas e florestais que convidam 

ao contacto com a natureza. Este troço concelhio da Grande Rota das Linhas de Torres atravessa o Município 

de Arruda, por caminhos em tempos percorridos a cavalo pelas tropas aliadas, incluindo alguns fortes que 

integram a 1.ª linha defensiva da capital. Destacamos o ótimo relacionamento com as entidades do poder local, 

que nos permite não apenas captar novos públicos, como também atualizar de forma constante o conhecimento 

que temos sobre o concelho e região, bem como sobre as suas necessidades formativas. Esta relação conduziu 

à assinatura de um protocolo de cooperação entre o Município de Arruda dos Vinhos e a Cooptécnica, que 

reconhece a importância da nossa ação no concelho, sendo reconhecida como uma instituição de interesse 

público. Temos desenvolvido contactos com as diversas entidades e instituições da região que nos permitem 

informar e captar público interessado e simultaneamente proporcionar respostas adequadas. Somos também 

conhecedores da realidade educativa da região, mantendo contactos privilegiados com as diversas entidades 

de educação e formação que aqui atuam, o que nos favorece um encaminhamento com sucesso para os 

diversos percursos educativos e formativos. 
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3.6.2 Identificação da oferta formativa 

 Ano Letivo 2018-2019:     
      

Tipologia Curso 1º 2º 3º Total 

Cursos 
Profissionais 

Técnico/a de Eletrónica, Automação e Computadores 16 14 12 42 

Animador/a Sociocultural 11 11 0 22 

Técnico/a de Auxiliar de Saúde 0 12 8 20 

Técnico de Pastelaria/ Padaria 12 0 0 12 

Técnico/a de Multimédia 16 15 22 53 

     149 

 

  

 Ano Letivo 2017-2018:     
      
      

Tipologia Curso 1º 2º 3º Total 

Cursos 
Profissionais 

Técnico/a de Eletrónica, Automação e Computadores 14 13 0 27 

Animador/a Sociocultural 14 0 11 25 

Técnico/a de Auxiliar de Saúde 13 9 10 32 

Técnico/a de Multimédia 17 25 17 59 

     143 
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 Ano Letivo 2016-2017:     
      
      

Tipologia Curso 1º 2º 3º Total 

Cursos 
Profissionais 

Técnico/a de Eletrónica, Automação e Computadores 17 0 9 26 

Animador/a Sociocultural 0 13 0 13 

Técnico/a de Auxiliar de Saúde 14 12 7 33 

Técnico/a de Multimédia 28 23 18 69 

     141 

 

  

*** 

 

NOTA: O n.º de alunos / formandos considerado foi o n.º dos alunos / formandos que estiveram, em algum 

momento de cada ano letivo, matriculados em cada uma das turmas. Não significa que todos os alunos / 

formandos tenham estado matriculados ao mesmo tempo - dadas as movimentações de entrada tardia 

(matrículas tardias, transferências) e as de saída (desistências, transferências) ao longo do ano. 
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3.6.3 Identificação dos stakeholders 

Em Arruda dos Vinhos identificamos dois grupos de parceiros, um externo e outro interno, descrevendo-se a 

composição geral de cada um. Compete à equipa de polo mobilizar o maior número de parceiros em 

procedimentos de auscultação, numa ótica de transparência, valorização e reconhecimento social do 

processo. Segue-se a constituição dos dois grupos centrais de parceiros, bem como do Conselho Consultivo 

Local: 

 

Parceiros externos:  

 Representantes associados ao contexto empresarial de cada área de educação em vigor no polo;  

 Representante de associação empresarial representativa das áreas de educação em vigor no polo;  

 Representante dos parceiros sociais;  

 Representante da autarquia local;  

 Personalidade de reconhecido mérito em área de educação em vigor no polo;  

 Representante do agrupamento de escolas do concelho;  

 Outros que vierem a ser identificados de acordo com a informação em análise.  

   

Parceiros internos:  

 Direção do estabelecimento  

 Coordenadores de Curso 

 Orientadores Educativos de Turma 

 Delegados de Turma (e nos seus impedimentos os subdelegados) 

 Responsáveis pelas Áreas Disciplinares 

 Técnicos de apoio à atividade educativa  

 Representante dos funcionários 

 Responsável pelo Gabinete de Promoção do Emprego e Empreendedorismo   

 

Constituição do Conselho consultivo Local:  
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 Presidente do Conselho de Administração ou alguém por este nomeado;  

 Presidente da Direção Pedagógica Colegial;  

 Um elemento indicado pela Assembleia Geral da Cooptécnica.  

 Elementos variáveis (de acordo com a região)  

 Diretor de Pólo;  

 Coordenadores de curso;  

 Instituições e organismos locais representativos do setor económico e social e das empresas parceiras 

na formação;  

 Representante dos pais/encarregados de educação, a eleger, anualmente, no início de cada ano letivo 

(incluindo um elemento suplente);  

 Representante do corpo docente da Escola, a eleger, anualmente, no início de cada ano letivo 

(incluindo um elemento suplente);  

 Representante do corpo discente da Escola  
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3.6.4 Dados dos indicadores de referência e metas 

Indicador 4 – Taxa de conclusão em cursos EFP 
 
Percentagem de alunos / formandos / formandos que completam cursos de EFP inicial (isto é, aqueles que 
obtêm uma qualificação) em relação ao total dos alunos / formandos / formandos que ingressam nesses 
cursos. (4a) 
  

Curso 
Taxa de Conclusão  

Ciclo de Formação 2014-2017 

Técnico/a de Auxiliar de Saúde 23,5% 

Técnico/a de Eletrónica, Automação e Computadores 50,0% 

Técnico/a de Multimédia 35,7% 

Situação Inicial 35,1% 

 
METAS A ATINGIR : 
 

 

 

Indicador 5 – Taxa de colocação após conclusão de cursos de EFP 
 
a) Proporção de alunos / formandos / formandos que completam um curso de EFP e que estão no mercado de 
trabalho, em cursos de formação (incluindo nível universitário) ou outros destinos, no período de 12-36 meses 
após a conclusão do curso. (5a) 
 

B - Curso L * I O P Q 

Técnico/a de Auxiliar de Saúde 50,0% 0,0% 50,0% 0,0% 0,0% 

Técnico/a de Eletrónica, Automação e Computadores 50,0% 16,7% 33,3% 0,0% 0,0% 

Técnico/a de Multimédia 90,0% 0,0% 10,0% 0,0% 0,0% 

GLOBAL 70,0% 5,0% 25,0% 0,0% 0,0% 

Situação Inicial L + O = 95% 

* retirando as situações de procura de emprego      

Nota: As Letras utilizadas respeitam as utilizadas no Anexo B: 

L - Total no mercado de trabalho                             

I - À procura de emprego 

O - Total em prosseguimento de estudos 

P - Outras Situações (engloba, também, desempregados mas não inscritos no 

IEFP)      

Q - Situação desconhecida 
    

 

49,5%
2017-
2020 55,5%

2018-
2021 61,5%

2019-
2022
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METAS A ATINGIR : 

 

 

Indicador 6 – Utilização das competências adquiridas no local de trabalho  
 

Percentagem de alunos / formandos / formandos que completam um curso de EFP e que trabalham na respetiva 
área profissional.  (6a) 
 

B - Curso Ciclo de Formação 2014-2017 

Técnico/a de Auxiliar de Saúde 100,0% 

Técnico/a de Eletrónica, Automação e Computadores 100,0% 

Técnico/a de Multimédia 22,2% 

Situação Inicial 50,0% 

 
METAS A ATINGIR : 

 

 

 

b3) Percentagem de empregadores de um determinado setor que estão satisfeitos com os formandos 
que completaram um curso de EFP. (6b3)   
 
Não calculado 
  

95,5%
2017-
2020 96,0%

2018-
2021 96,5%

2019-
2022

62,7%
2017-
2020 66,7%

2018-
2021 71,0%

2019-
2022
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3.7 Entroncamento  

3.7.1 Enquadramento local  

Não obstante a sua reduzida dimensão territorial, 13,8 Km2, o Entroncamento é um dos concelhos mais 

proeminentes do distrito de Santarém, o que decorre do seu peso na economia regional, do seu potencial de 

crescimento e, sobretudo, da sua localização geográfica privilegiada. De facto, os excecionais meios e vias de 

comunicação e transporte do concelho (estação ferroviária de relevância nacional do Entroncamento e 

proximidade com a A23 e a A1) fazem com que diariamente muitos dos habitantes dos concelhos limítrofes se 

desloquem até aqui para usufruírem da variedade de serviços que a cidade oferece (financeiros, administrativos, 

comerciais, culturais, educativos, entre outros).  

Segundo dados oficiais do último Censo (2011), a população do concelho do Entroncamento era de 20 206 

habitantes mas informação estatística mais recente indica que este número tende a crescer. Esta informação é 

suportada pelo historial do índice de crescimento populacional (11,1% entre 2001 e 2011), sendo um dos poucos 

concelhos do Médio Tejo a revelar esta dinâmica. Este crescimento da população assenta em fenómenos de 

migração permanentes e pendulares, mas também numa taxa de natalidade superior à média da região.  

O Entroncamento é ladeado pelos concelhos de Vila Nova da Barquinha (7 322 habitantes), Torres Novas (36 

338 habitantes) e Golegã (5 913 habitantes), integrando a NUTS III, região do Médio Tejo, juntamente com os 

concelhos de Abrantes, Alcanena, Constância, Ferreira do Zêzere, Ourém, Sardoal, Tomar, Torres Novas e Vila 

Nova da Barquinha.  

Na região o tecido produtivo assenta em atividades tradicionais de transformação como os curtumes e indústria 

têxtil. Recentemente, atendendo às vias de comunicação da região e à sua localização estratégica, a região tem 

acolhido bases logísticas de grandes grupos nacionais e internacionais. Ganha também expressão nesta região, 

o desenvolvimento do sector dos serviços, que procura responder de forma adequada às solicitações cada vez 

mais exigentes da população aqui residente. Serviços no domínio das novas tecnologias, prestação de serviços 

a empresas, qualidade dos produtos e processos e da assistência às famílias e à população requerem cada vez 

mais uma mão-de-obra qualificada, que prima pela inovação e autonomia, no sentido de fomentar e satisfazer 

uma procura crescente nestes domínios. O Turismo é uma área em grande expansão nos últimos anos, 

alavancada pelo meritório trabalho do Turismo Regional de Turismo do Centro de Portugal, bem como os 

serviços a ele associados, nomeadamente a restauração e hotelaria. Destacamos ainda a forte presença do 

setor da manutenção industrial com especial destaque à manutenção ferroviária, sendo o Entroncamento uma 

cidade associada à história da ferrovia nacional, sendo que ainda hoje a manutenção dos equipamentos 

ferroviários é uma área de grande empregabilidade na região.  

Partindo deste cenário, os grandes desafios da região consistem em reforçar a qualidade de vida da população 

aqui residente, de modo a fixar a população e, simultaneamente, em procurar atrair mais investimentos, 
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geradores de emprego. Para alcançar este objetivo é essencial apostar na formação dos jovens e adultos, 

proporcionando percursos educativos e formativos qualificantes que, simultaneamente respondam às 

necessidades do tecido empresarial da região. 

A Escola Profissional Gustave Eiffel está instalada neste território desde 1991 e atualmente ocupa um lugar de 

destaque no seio da comunidade que serve. A oferta formativa da Cooptécnica Gustave Eiffel é permeável aos 

apelos da comunidade, e nos últimos anos é concertada com outros operadores de educação e formação a 

atuar no território no âmbito das reuniões de rede promovidas pela Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo 

(CIMT) e que contam com a presença da ANQEP e DGESTE.  

Somos reconhecidos na região como parceiros estruturantes nos processos de qualificação de jovens e adultos, 

disponibilizando uma oferta especialmente dirigida à população ativa: o Centro Qualifica. O nosso âmbito de 

intervenção há muito extrapolou o domínio estritamente formativo e atualmente muitas entidades contam 

connosco para a assistência e colaboração no âmbito dos seus processos de desenvolvimento.  

Desempenhamos também um importante papel na rede social da região, integrando inclusivamente o Núcleo 

Local de Inserção, onde contribuímos para a construção de projetos individuais de adultos e agregados da região 

em risco de exclusão social (ou já em situação de exclusão).  

Colaboramos numa ampla rede de parcerias, muitas formalmente estabelecidas, com entidades dos diversos 

setores, nomeadamente empresas, instituições militares, serviços autárquicos, órgãos de comunicação locais, 

entidades sociais, organismos públicos, entidades reguladoras de diversos setores, instituições de ensino 

superior, entidades do sistema educativo e formativo regional e local, entre muitas outras.  

Mantemos estreitas relações com as entidades do poder local, com destaque para a autarquia local com quem 

estabelecemos múltiplos protocolos ativos de colaboração, mas também com outras autarquias limítrofes como 

é o caso da Câmara Municipal de Torres Novas, Vila Nova da Barquinha, Alcanena, Golegã, Alvaiázere, entre 

outras.  

Temos também relações privilegiadas com algumas entidades do ensino superior, como é o caso do Instituto 

Superior de Educação e Ciências, do Instituto Politécnico de Tomar e do Instituto Politécnico de Santarém, 

Escola Superior Náutica Infante D. Henrique, bem como com vários especialistas nos vários domínios onde 

intervimos.  

O nosso estreito relacionamento com o tecido empresarial da região está assente em protocolos de colaboração 

estabelecidos no âmbito de programas de formações práticas em contexto de trabalho, no acompanhamento da 

integração na vida ativa de formandos finalistas e ex-formandos da instituição, bem como na auscultação 

permanente de necessidades formativas e apoio no desenvolvimento de projetos comuns. Mantemos uma 

ampla e permanente carteira de parcerias ativas envolvendo as entidades empregadoras da região, procurando 

estabelecer relações de confiança. Estas parcerias envolvem na sua maioria entidades regionais e locais, mas 
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contamos também com a colaboração e parceria com entidades empregadoras de âmbito nacional. EDP, EPAL, 

Renova, Caima, Cash & Carry, Norauto, Tupperware, Vila Galé Hotéis, Penha Longa Resort, Pestana Hotel 

Group, Lidl, Intermarché, Fundação Benfica, são apenas alguns dos nossos parceiros neste projeto. 

Mais recentemente temos apostado na nossa dimensão internacional e através da participação do Programa 

ERASMUS+ temos enviado dezenas de alunos / formandos para realizarem o seu período de prática em 

contexto de trabalho no exterior bem como participado em múltiplos projetos de partilha de boas práticas entre 

organizações congéneres.  
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3.7.2 Identificação da oferta formativa 

 Ano Letivo 2018-2019:     
      

Tipologia Curso 1º 2º 3º Total 

Cursos 
Profissionais 

Técnico/a de Mecatrónica 20 13 11 44 

Técnico/a de Mecatrónica Automóvel 21 13 13 47 

Técnico/a de Cozinha / Pastelaria 15 14 13 42 

Técnico/a de Restaurante / Bar  0 13 4 17 

Técnico/a de Pastelaria / Padaria 0 0 8 8 

Técnico/a de Logística 10 0 0 10 

     168 

   

 Ano Letivo 2017-2018:     
      
      

Tipologia Curso 1º 2º 3º Total 

Cursos 
Profissionais 

Técnico/a de Mecatrónica 15 13 11 39 

Técnico/a de Mecatrónica Automóvel 17 14 16 47 

Técnico/a de Cozinha / Pastelaria 17 19 17 53 

Técnico/a de Restaurante / Bar 17 7 8 32 

Técnico/a de Turismo 0 0 10 10 

Técnico/a de Pastelaria / Padaria 0 10 0 10 

     191 
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 Ano Letivo 2016-2017:     
      
      

Tipologia Curso 1º 2º 3º Total 

Cursos 
Profissionais 

Técnico/a de Mecatrónica 16 13 12 41 

Técnico/a de Mecatrónica Automóvel 16 17 12 45 

Técnico/a de Cozinha / Pastelaria 23 19 15 57 

Técnico/a de Restaurante / Bar 12 10 8 30 

Técnico/a de Turismo 0 11 0 11 

Técnico/a de Pastelaria / Padaria 13 0 0 13 

     197 

  

 

NOTA: O n.º de alunos / formandos considerado foi o n.º dos alunos / formandos que estiveram, em algum 

momento de cada ano letivo, matriculados em cada uma das turmas. Não significa que todos os alunos / 

formandos tenham estado matriculados ao mesmo tempo - dadas as movimentações de entrada tardia 

(matrículas tardias, transferências) e as de saída (desistências, transferências) ao longo do ano. 
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3.7.3 Identificação dos stakeholders 

No Entroncamento identificamos dois grupos centrais de parceiros, um externo e outro interno, descrevendo-se 

de seguida a composição geral de cada um. Compete à equipa de polo mobilizar o maior número de parceiros 

nos procedimentos de auscultação, numa ótica de transparência, valorização e reconhecimento social do 

processo.  Segue-se a constituição dos dois grupos centrais de parceiros, bem como do Conselho Consultivo 

Local: 

 

Parceiros externos:  

 Representantes associados ao contexto empresarial de cada área de educação em vigor no polo;  

 Representante de associação empresarial representativa das áreas de educação em vigor no polo;  

 Representante dos parceiros sociais;  

 Representante da autarquia local;  

 Personalidade de reconhecido mérito em área de educação em vigor no polo;  

 Representante do agrupamento de escolas do concelho;  

 Outros que vierem a ser identificados de acordo com a informação em análise.  

   

Parceiros internos:  

 Direção do estabelecimento  

 Coordenadores de Curso 

 Orientadores Educativos de Turma 

 Delegados de Turma (e nos seus impedimentos os subdelegados) 

 Responsáveis pelas Áreas Disciplinares 

 Técnicos de apoio à atividade educativa  

 Representante dos funcionários 

 Responsável pelo Gabinete de Promoção do Emprego e Empreendedorismo   

 

Constituição do Conselho consultivo Local:  
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 Presidente do Conselho de Administração ou alguém por este nomeado;  

 Presidente da Direção Pedagógica Colegial;  

 Um elemento indicado pela Assembleia Geral da Cooptécnica.  

 Elementos variáveis (de acordo com a região)  

 Diretor de Pólo;  

 Coordenadores de curso;  

 Instituições e organismos locais representativos do setor económico e social e das empresas parceiras 

na formação;  

 Representante dos pais/encarregados de educação, a eleger, anualmente, no início de cada ano letivo 

(incluindo um elemento suplente);  

 Representante do corpo docente da Escola, a eleger, anualmente, no início de cada ano letivo 

(incluindo um elemento suplente);  

 Representante do corpo discente da Escola  

Sempre que existir um organismo representativo de cada grupo de parceiros deve integrar este grupo o seu 

representante, sendo que sempre que isso seja impossível, poderá esta integração decorrer mediante convite 

a quem se mostrar interessado e empenhado em participar.  
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3.7.4 Dados dos indicadores de referência e metas 

Indicador 4 – Taxa de conclusão em cursos EFP 
 
Percentagem de alunos / formandos / formandos que completam cursos de EFP inicial (isto é, aqueles que 
obtêm uma qualificação) em relação ao total dos alunos / formandos / formandos que ingressam nesses cursos. 
(4a) 
 

Curso 
Taxa de Conclusão  

Ciclo de Formação 2014-2017 

Técnico/a de Mecatrónica 68,8% 

Técnico/a de Mecatrónica Automóvel 46,2% 

Técnico/a de Cozinha / Pastelaria 52,0% 

Técnico/a de Restaurante / Bar 20,0% 

Situação Inicial 47,6% 

 
METAS A ATINGIR : 

 

Indicador 5 – Taxa de colocação após conclusão de cursos de EFP 
 
Proporção de alunos / formandos / formandos que completam um curso de EFP e que estão no mercado de 
trabalho, em cursos de formação (incluindo nível universitário) ou outros destinos, no período de 12-36 meses 
após a conclusão do curso. (5a) 
 

B - Curso L * I O P Q 

Técnico/a de Mecatrónica 54,5% 9,1% 36,4% 0,0% 0,0% 

Técnico/a de Mecatrónica Automóvel 58,3% 0,0% 33,3% 8,3% 0,0% 

Técnico/a de Cozinha / Pastelaria 61,5% 0,0% 23,1% 15,4% 0,0% 

Técnico/a de Restaurante / Bar 66,7% 33,3% 0,0% 0,0% 0,0% 

GLOBAL 59,0% 5,1% 28,2% 7,7% 0,0% 

Situação Inicial L + O = 87,2% 

* retirando as situações de procura de emprego      

Nota: As Letras utilizadas respeitam as utilizadas no Anexo B: 

L - Total no mercado de trabalho                             

I - À procura de emprego 

O - Total em prosseguimento de estudos 

P - Outras Situações (engloba, também, desempregados mas não inscritos no 

IEFP)      

Q - Situação desconhecida 
    

 

49,6%
2017-
2020 55,6%

2018-
2021 61,6%

2019-
2022
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METAS A ATINGIR : 

 

Indicador 6 – Utilização das competências adquiridas no local de trabalho  
 
Percentagem de alunos / formandos / formandos que completam um curso de EFP e que trabalham na respetiva 
área profissional.  (6a) 
 

B - Curso Ciclo de Formação 2014-2017 

Técnico/a de Mecatrónica 83,3% 

Técnico/a de Mecatrónica Automóvel 100,0% 

Técnico/a de Cozinha / Pastelaria 62,5% 

Técnico/a de Restaurante / Bar 100,0% 

Situação Inicial 82,6% 

 
METAS A ATINGIR : 

 

 

b3) Percentagem de empregadores de um determinado setor que estão satisfeitos com os formandos 
que completaram um curso de EFP. (6b3)   
 
Não calculado 
  

88,0%
2017-
2020

89,0%
2018-
2021

90,0%
2019-
2022

83,0%
2017-
2020 84,0%

2018-
2021 85,0%

2019-
2022
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Conclusão  

 

A implementação de um sistema de Garantia da Qualidade alinhado com o quadro EQAVET é um desafio para 

as organizações pois pressupõe a reflexão estruturada das suas práticas e a consequente mudança 

organizacional para responder a todas as suas exigências. De igual forma é um processo abrangente pois a 

centralidade da partilha de informações e do trabalho em parceria obriga-nos a um permanente exercício de 

auscultação e retorno da informação em todas as fases do ciclo de qualidade.  

Não obstante a nossa organização ter um passado profícuo e sólido no âmbito do trabalho em rede com os seus 

parceiros bem como uma tradição consolidada na avaliação e análise da qualidade das práticas desenvolvidas, 

importa agora alinhar todos estes procedimentos em torno de um quadro comum de procedimentos, o EQAVET.  

Acreditamos que este processo é uma oportunidade de desenvolvimento organizacional para a nossa escola, 

pois de uma forma ainda mais transparente e tangível será possível monitorizar dados e indicadores e comparar 

informações numa perspetiva de melhoria contínua. Contudo, cada escola / polo manterá a sua identidade e a 

sua capacidade de adaptar as indicações gerais ao contexto específico de atuação, pois acreditamos que a 

resposta a cada desafio apenas fará sentido na comunidade de acolhimento de cada escola.  

Assim, compete a cada equipa e a cada polo gerir este processo e fazer cumprir todo o seu potencial, pois esta 

ferramenta quando usada de forma reflexiva e abrangente permite uma visão mais clara de cada realidade bem 

como promove ativamente a sua melhoria em direção à excelência que todos ambicionamos.     
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Anexos 

 

Anexo 1 – Registo de Informação sobre a Conclusão dos Cursos (Indicador EQAVET 4a) 

Anexo 2 – Registo de Informação sobre a Colocação Após a Conclusão dos Cursos (Indicador EQAVET 5a) 

Anexo 3 – Registo de Informação sobre diplomados a exercer profissões relacionados com o curso / AEF 

(Indicador EQAVET 6a)   

Anexo 4 – Inquérito Diplomados por Triénio
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Anexo B 

Conclusão dos Cursos 

Indicador EQAVET – 4 a) 
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A -  B - Curso 

AEF 

 Taxa Taxa Taxa Taxa Taxa Taxa Taxa Tax a Taxa

(%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%)

481
Técnico/a de Gestão de Equipamentos 

Informáticos
29 1 30 8 27,6% 0 0,0% 8 26,7% 6 20,7% 0 0,0% 6 20,0% 14 48,3% 0 0,0% 14 46,7%

213 Técnico/a de Multimédia 18 14 32 9 50,0% 7 50,0% 16 50,0% 1 5,6% 1 7,1% 2 6,3% 10 55,6% 8 57,1% 18 56,3%

523
Técnico/a de Eletrónica, Automação e 

Comando
28 0 28 6 21,4% 0 #DIV/0! 6 21,4% 2 7,1% 0 #DIV/0! 2 7,1% 8 28,6% 0 #DIV/0! 8 28,6%

523
Técnico/a de Eletrónica e 

Telecomunicações
23 6 29 5 21,7% 0 0,0% 5 17,2% 3 13,0% 0 0,0% 3 10,3% 8 34,8% 0 0,0% 8 27,6%

213 Técnico/a de  Desenho Digital 3D 18 12 30 7 38,9% 7 58,3% 14 46,7% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 7 38,9% 7 58,3% 14 46,7%

 Totais 116 33 149 35 30,2% 14 42,4% 49 32,9% 12 10,3% 1 3,0% 13 8,7% 47 40,5% 15 45,5% 62 41,6%

  

A -  B - Curso 

AEF 

 Taxa Taxa Taxa Taxa Taxa Taxa Total Controlo

(%) (%) (%) (%) (%) (%)

481
Técnico/a de Gestão de Equipamentos 

Informáticos
29 1 30 11 37,9% 1 100,0% 12 40,0% 4 13,8% 0 0,0% 4 13,3% 100,0%

213 Técnico/a de Multimédia 18 14 32 8 44,4% 6 42,9% 14 43,8% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 100,0%

523
Técnico/a de Eletrónica, Automação e 

Comando
28 0 28 19 67,9% 0 #DIV/0! 19 67,9% 1 3,6% 0 #DIV/0! 1 3,6% 100,0%

523
Técnico/a de Eletrónica e 

Telecomunicações
23 6 29 13 56,5% 5 83,3% 18 62,1% 2 8,7% 1 16,7% 3 10,3% 100,0%

213 Técnico/a de  Desenho Digital 3D 18 12 30 5 27,8% 4 33,3% 9 30,0% 6 33,3% 1 8,3% 7 23,3% 100,0%

 Totais 116 33 149 56 48,3% 16 48,5% 72 48,3% 13 11,2% 2 6,1% 15 10,1% 100,0%

Anexo B

Registo de Informação sobre Conclusão dos Cursos (Indicador EQAVET 4a) 

t m

f t

C – Ingressos G - Desistência 

H – Não aprovação 

f t m f

m f

Designação do Operador: Escola Profissional Gustave Eiffel - Sede            Código SIGO: 0585          Concelho: Amadora

Ciclo de Formação  2014 a 2017                                                                                  Data de recolha ____________Abril2019____________

m f tt m f

tm f

F - Conclusão Global (D+E)

 (Até 31 de dezembro do ano seguinte ao último ano do ciclo de 

formação 31-12-2018) 

 (Até 31 de dezembro do ano seguinte ao último ano do ciclo de 

formação 31-12-2018) 
(Até 31 de dezembro do último ano do ciclo de formação 31-12-2017) 

t m

C – Ingressos 

D - Conclusão no tempo previsto  E - Conclusão após o tempo previsto 



    
   

DB/ Escola Profissional Gustave Eiffel 

 

 

2 
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A -  B - Curso 

AEF 

 Taxa Taxa Taxa Taxa Taxa Taxa Taxa Tax a Taxa

(%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%)

811 Técnico/a de Cozinha-Pastelaria 16 16 32 9 56,3% 3 18,8% 12 37,5% 1 6,3% 1 6,3% 2 6,3% 10 62,5% 4 25,0% 14 43,8%

811 Técnico/a de Restaurante-Bar 17 16 33 0 0,0% 5 31,3% 5 15,2% 0 0,0% 1 6,3% 1 3,0% 0 0,0% 6 37,5% 6 18,2%

862
Técnico/a de Higiene e Segurança do 

Trabalho e Ambiente
4 16 20 1 25,0% 6 37,5% 7 35,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 1 25,0% 6 37,5% 7 35,0%

582 Técnico/a de Construção Civil 8 5 13 1 12,5% 2 40,0% 3 23,1% 1 12,5% 0 0,0% 1 7,7% 2 25,0% 2 40,0% 4 30,8%

729 Técnico/a Auxiliar de Saúde 2 34 36 1 50,0% 13 38,2% 14 38,9% 1 50,0% 3 8,8% 4 11,1% 2 100,0% 16 47,1% 18 50,0%

525
Técnico/a de Manutenção Industrial - 

variante de Mecatrónica Automóvel
31 0 31 7 22,6% 0 #DIV/0! 7 22,6% 3 9,7% 0 #DIV/0! 3 9,7% 10 32,3% 0 #DIV/0! 10 32,3%

522 Técnico/a de Energias Renováveis 30 2 32 2 6,7% 0 0,0% 2 6,3% 1 3,3% 0 0,0% 1 3,1% 3 10,0% 0 0,0% 3 9,4%

342
Técnico/a de Comunicação – Marketing, 

Relações Públicas e Publicidade
8 8 16 1 12,5% 4 50,0% 5 31,3% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 1 12,5% 4 50,0% 5 31,3%

725 Técnico de Ótica Ocular 4 13 17 0 0,0% 7 53,8% 7 41,2% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 7 53,8% 7 41,2%

861 Técnico/a de Proteção Civil 16 17 33 5 31,3% 6 35,3% 11 33,3% 0 0,0% 1 5,9% 1 3,0% 5 31,3% 7 41,2% 12 36,4%

 Totais 136 127 263 27 19,9% 46 36,2% 73 27,8% 7 5,1% 6 4,7% 13 4,9% 34 25,0% 52 40,9% 86 32,7%

F - Conclusão Global (D+E) (Até 31 de dezembro do ano seguinte ao último ano do ciclo de 

formação 31-12-2018) 
(Até 31 de dezembro do último ano do ciclo de formação 31-12-2017) 

t m

C – Ingressos 

D - Conclusão no tempo previsto  E - Conclusão após o tempo previsto 

Ciclo de Formação  2014 a 2017                                                                                  Data de recolha _________________Abril2019_______

m f tt m f

Anexo B

Registo de Informação sobre Conclusão dos Cursos (Indicador EQAVET 4a) 

f tm f

Designação do Operador: Escola Profissional Gustave Eiffel - Polo de Lisboa- Lumiar            Código SIGO: 2484          Concelho: Lisboa



    
   

DB/ Escola Profissional Gustave Eiffel 

 

 

4 

 

 

 

 

 

  

A -  B - Curso 

AEF 

 Taxa Taxa Taxa Taxa Taxa Taxa Total Controlo

(%) (%) (%) (%) (%) (%)

811 Técnico/a de Cozinha-Pastelaria 16 16 32 4 25,0% 11 68,8% 15 46,9% 2 12,5% 1 6,3% 3 9,4% 100,0%

811 Técnico/a de Restaurante-Bar 17 16 33 12 70,6% 8 50,0% 20 60,6% 5 29,4% 2 12,5% 7 21,2% 100,0%

862
Técnico/a de Higiene e Segurança do 

Trabalho e Ambiente
4 16 20 2 50,0% 5 31,3% 7 35,0% 1 25,0% 5 31,3% 6 30,0% 100,0%

582 Técnico/a de Construção Civil 8 5 13 4 50,0% 2 40,0% 6 46,2% 2 25,0% 1 20,0% 3 23,1% 100,0%

729 Técnico/a Auxiliar de Saúde 2 34 36 0 0,0% 14 41,2% 14 38,9% 0 0,0% 4 11,8% 4 11,1% 100,0%

525
Técnico/a de Manutenção Industrial - 

variante de Mecatrónica Automóvel
31 0 31 15 48,4% 0 #DIV/0! 15 48,4% 6 19,4% 0 #DIV/0! 6 19,4% 100,0%

522 Técnico/a de Energias Renováveis 30 2 32 19 63,3% 2 100,0% 21 65,6% 8 26,7% 0 0,0% 8 25,0% 100,0%

342
Técnico/a de Comunicação – Marketing, 

Relações Públicas e Publicidade
8 8 16 5 62,5% 2 25,0% 7 43,8% 2 25,0% 2 25,0% 4 25,0% 100,0%

725 Técnico de Ótica Ocular 4 13 17 4 100,0% 3 23,1% 7 41,2% 0 0,0% 3 23,1% 3 17,6% 90,1%

861 Técnico/a de Proteção Civil 16 17 33 8 50,0% 9 52,9% 17 51,5% 3 18,8% 1 5,9% 4 12,1% 100,0%

 Totais 136 127 263 73 53,7% 56 44,1% 129 49,0% 29 21,3% 19 15,0% 48 18,3% 100,0%

tm f

 (Até 31 de dezembro do ano seguinte ao último ano do ciclo de 

formação 31-12-2018) 

t m

C – Ingressos G - Desistência 

H – Não aprovação 

f t m f
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A -  B - Curso 

AEF 

 Taxa Taxa Taxa Taxa Taxa Taxa Taxa Tax a Taxa

(%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%)

762 Animador Sociocultural 3 13 16 2 66,7% 11 84,6% 13 81,3% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 2 66,7% 11 84,6% 13 81,3%

341 Técnico/a de Comércio 7 8 15 3 42,9% 5 62,5% 8 53,3% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 3 42,9% 5 62,5% 8 53,3%

 Totais 10 21 31 5 50,0% 16 76,2% 21 67,7% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 5 50,0% 16 76,2% 21 67,7%

  

A -  B - Curso 

AEF 

 Taxa Taxa Taxa Taxa Taxa Taxa Total Controlo

(%) (%) (%) (%) (%) (%)

762 Animador Sociocultural 3 13 16 1 33,3% 2 15,4% 3 18,8% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 100,0%

341 Técnico/a de Comércio 7 8 15 3 42,9% 2 25,0% 5 33,3% 1 14,3% 1 12,5% 2 13,3% 100,0%

 Totais 10 21 31 4 40,0% 4 19,0% 8 25,8% 1 10,0% 1 4,8% 2 6,5% 100,0%

Anexo B

Registo de Informação sobre Conclusão dos Cursos (Indicador EQAVET 4a) 

t m

f t

C – Ingressos G - Desistência 

H – Não aprovação 

f t m f

m f

Designação do Operador: Escola Profissional Gustave Eiffel - Polo de Queluz          Código SIGO: 0555          Concelho: Sintra

Ciclo de Formação  2014 a 2017                                                                                  Data de recolha _________Abril2019_______________

m f tt m f

tm f

F - Conclusão Global (D+E)

 (Até 31 de dezembro do ano seguinte ao último ano do ciclo de 

formação 31-12-2018) 

 (Até 31 de dezembro do ano seguinte ao último ano do ciclo de 

formação 31-12-2018) 
(Até 31 de dezembro do último ano do ciclo de formação 31-12-2017) 

t m

C – Ingressos 

D - Conclusão no tempo previsto  E - Conclusão após o tempo previsto 
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A -  B - Curso 

AEF 

 Taxa Taxa Taxa Taxa Taxa Taxa Taxa Tax a Taxa

(%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%)

213 Curso Profissional de  Multimédia 21 7 28 8 38,1% 2 28,6% 10 35,7% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 8 38,1% 2 28,6% 10 35,7%

523
Curso Profissional de  Eletrónica, 

Automação e Computadores
12 0 12 4 33,3% 0 #DIV/0! 4 33,3% 2 16,7% 0 #DIV/0! 2 16,7% 6 50,0% 0 #DIV/0! 6 50,0%

729
Curso Profissional Técnico Auxiliar de 

Saúde
3 14 17 0 0,0% 4 28,6% 4 23,5% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 4 28,6% 4 23,5%

 Totais 36 21 57 12 33,3% 6 28,6% 18 31,6% 2 5,6% 0 0,0% 2 3,5% 14 38,9% 6 28,6% 20 35,1%

  

A -  B - Curso 

AEF 

 Taxa Taxa Taxa Taxa Taxa Taxa Total Controlo

(%) (%) (%) (%) (%) (%)

213 Curso Profissional de  Multimédia 21 7 28 8 38,1% 4 57,1% 12 42,9% 5 23,8% 1 14,3% 6 21,4% 100,0%

523
Curso Profissional de  Eletrónica, 

Automação e Computadores
12 0 12 3 25,0% 0 #DIV/0! 3 25,0% 3 25,0% 0 #DIV/0! 3 25,0% 100,0%

729
Curso Profissional Técnico Auxiliar de 

Saúde
3 14 17 3 100,0% 7 50,0% 10 58,8% 0 0,0% 3 21,4% 3 17,6% 100,0%

 Totais 36 21 57 14 38,9% 11 52,4% 25 43,9% 8 22,2% 4 19,0% 12 21,1% 100,0%

Anexo B

Registo de Informação sobre Conclusão dos Cursos (Indicador EQAVET 4a) 

t m

f t

C – Ingressos G - Desistência 

H – Não aprovação 

f t m f

m f

Designação do Operador: Escola Profissional Gustave Eiffel - Polo de Arruda dos Vinhos            Código SIGO: 3959          Concelho: Arruda dos Vinhos

Ciclo de Formação  2014 a 2017                                                                                  Data de recolha Março 2019

m f tt m f

tm f

F - Conclusão Global (D+E)

 (Até 31 de dezembro do ano seguinte ao último ano do ciclo de 

formação 31-12-2018) 

 (Até 31 de dezembro do ano seguinte ao último ano do ciclo de 

formação 31-12-2018) 
(Até 31 de dezembro do último ano do ciclo de formação 31-12-2017) 

t m

C – Ingressos 

D - Conclusão no tempo previsto  E - Conclusão após o tempo previsto 
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A -  B - Curso 

AEF 

 Taxa Taxa Taxa Taxa Taxa Taxa Taxa Tax a Taxa

(%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%)

523 Técnico/a de  Mecatrónica 16 0 16 11 68,8% 0 #DIV/0! 11 68,8% 0 0,0% 0 #DIV/0! 0 0,0% 11 68,8% 0 #DIV/0! 11 68,8%

525
Técnico/a de Manut. Indust. -  

Mecatrónica Automóvel
26 0 26 11 42,3% 0 #DIV/0! 11 42,3% 1 3,8% 0 #DIV/0! 1 3,8% 12 46,2% 0 #DIV/0! 12 46,2%

811 Técnico/a de  Cozinha/Pastelaria 10 15 25 4 40,0% 8 53,3% 12 48,0% 1 10,0% 0 0,0% 1 4,0% 5 50,0% 8 53,3% 13 52,0%

811 Técnico/a de  Restaurante/Bar 7 8 15 2 28,6% 0 0,0% 2 13,3% 0 0,0% 1 12,5% 1 6,7% 2 28,6% 1 12,5% 3 20,0%

 Totais 59 23 82 28 47,5% 8 34,8% 36 43,9% 2 3,4% 1 4,3% 3 3,7% 30 50,8% 9 39,1% 39 47,6%

  

A -  B - Curso 

AEF 

 Taxa Taxa Taxa Taxa Taxa Taxa Total Controlo

(%) (%) (%) (%) (%) (%)

523 Técnico/a de  Mecatrónica 16 0 16 4 25,0% 0 #DIV/0! 4 25,0% 1 6,3% 0 #DIV/0! 1 6,3% 100,0%

525
Técnico/a de Manut. Indust. -  

Mecatrónica Automóvel
26 0 26 14 53,8% 0 #DIV/0! 14 53,8% 0 0,0% 0 #DIV/0! 0 0,0% 100,0%

811 Técnico/a de  Cozinha/Pastelaria 10 15 25 4 40,0% 6 40,0% 10 40,0% 1 10,0% 1 6,7% 2 8,0% 100,0%

811 Técnico/a de  Restaurante/Bar 7 8 15 2 28,6% 5 62,5% 7 46,7% 3 42,9% 2 25,0% 5 33,3% 100,0%

 Totais 59 23 82 24 40,7% 11 47,8% 35 42,7% 5 8,5% 3 13,0% 8 9,8% 100,0%

tm f

F - Conclusão Global (D+E)

 (Até 31 de dezembro do ano seguinte ao último ano do ciclo de 

formação 31-12-2018) 

 (Até 31 de dezembro do ano seguinte ao último ano do ciclo de 

formação 31-12-2018) 
(Até 31 de dezembro do último ano do ciclo de formação 31-12-2017) 

t m

C – Ingressos 

D - Conclusão no tempo previsto  E - Conclusão após o tempo previsto 

Ciclo de Formação  2014 a 2017                                                                                  Data de recolha __Abril de 2019______________________

m f tt m f

Anexo B

Registo de Informação sobre Conclusão dos Cursos (Indicador EQAVET 4a) 

t m

f t

C – Ingressos G - Desistência 

H – Não aprovação 

f t m f

m f

Designação do Operador: Escola Profissional Gustave Eiffel - Polo do Entroncamento          Código SIGO: 0789          Concelho: Entroncamento
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Anexo B 

Colocação Após Conclusão dos Cursos 

Indicador EQAVET – 5 a) 
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A -  B - Curso 

AEF 

 Taxa Taxa Taxa Taxa Taxa Taxa

(%) (%) (%) (%) (%) (%)

481
Técnico/a de Gestão de Equipamentos 

Informáticos
14 0 14 5 35,7% 0 #DIV/0! 5 35,7% 0 0,0% 0 #DIV/0! 0 0,0%

213 Técnico/a de Multimédia 10 8 18 4 40,0% 2 25,0% 6 33,3% 1 10,0% 0 0,0% 1 5,6%

523
Técnico/a de Eletrónica, Automação e 

Comando
8 0 8 7 87,5% 0 #DIV/0! 7 87,5% 0 0,0% 0 #DIV/0! 0 0,0%

523
Técnico/a de Eletrónica e 

Telecomunicações
8 0 8 5 62,5% 0 #DIV/0! 5 62,5% 1 12,5% 0 #DIV/0! 1 12,5%

213 Técnico/a de  Desenho Digital 3D 7 7 14 0 0,0% 1 14,3% 1 7,1% 2 28,6% 1 14,3% 3 21,4%

 Totais 47 15 62 21 44,7% 3 20,0% 24 38,7% 4 8,5% 1 6,7% 5 8,1%

  

A -  B - Curso 

AEF 

 Taxa Taxa Taxa Taxa Taxa Taxa

(%) (%) (%) (%) (%) (%)

481
Técnico/a de Gestão de Equipamentos 

Informáticos
14 0 14 0,0% #DIV/0! 0 0,0% 5 35,7% 0 #DIV/0! 5 35,7%

213 Técnico/a de Multimédia 10 8 18 0,0% 0,0% 0 0,0% 5 50,0% 2 25,0% 7 38,9%

523
Técnico/a de Eletrónica, Automação e 

Comando
8 0 8 0,0% #DIV/0! 0 0,0% 7 87,5% 0 #DIV/0! 7 87,5%

523
Técnico/a de Eletrónica e 

Telecomunicações
8 0 8 0,0% #DIV/0! 0 0,0% 6 75,0% 0 #DIV/0! 6 75,0%

213 Técnico/a de  Desenho Digital 3D 7 7 14 0,0% 0,0% 0 0,0% 2 28,6% 2 28,6% 4 28,6%

 Totais 47 15 62 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 25 53,2% 4 26,7% 29 46,8%

C – Diplomados 

f t

m f

t m

tm f t m f t

Anexo B

Registo de Informação sobre Colocação após Conclusão dos Cursos (Indicador EQAVET 5a) 

Designação do Operador: Escola Profissional Gustave Eiffel - Sede           Código SIGO: 0585           Concelho: Amadora

Ciclo de Formação  2014 a 2017                                                                                  Data de recolha ________Abril2019_________

D - Empregados (tempo completo) E - Empregados (tempo parcial) 

G - Empregados (contrato a termo) 

m f t

C – Diplomados F - Empregados (contrato sem termo)

m f
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A -  B - Curso 

AEF 

 Taxa Taxa Taxa Taxa Taxa Taxa

(%) (%) (%) (%) (%) (%)

481
Técnico/a de Gestão de Equipamentos 

Informáticos
14 0 14 5 35,7% 0 #DIV/0! 5 35,7% 2 14,3% 0 #DIV/0! 2 14,3%

213 Técnico/a de Multimédia 10 8 18 5 50,0% 2 25,0% 7 38,9% 0,0% 2 25,0% 2 11,1%

523
Técnico/a de Eletrónica, Automação e 

Comando
8 0 8 7 87,5% 0 #DIV/0! 7 87,5% 0,0% #DIV/0! 0 0,0%

523
Técnico/a de Eletrónica e 

Telecomunicações
8 0 8 6 75,0% 0 #DIV/0! 6 75,0% 0,0% #DIV/0! 0 0,0%

213 Técnico/a de  Desenho Digital 3D 7 7 14 2 28,6% 2 28,6% 4 28,6% 3 42,9% 3 42,9% 6 42,9%

 Totais 47 15 62 25 53,2% 4 26,7% 29 46,8% 5 10,6% 5 33,3% 10 16,1%

  

A -  B - Curso 

AEF 

 Taxa Taxa Taxa Taxa Taxa Taxa

(%) (%) (%) (%) (%) (%)

481
Técnico/a de Gestão de Equipamentos 

Informáticos
14 0 14 0,0% #DIV/0! 0 0,0% 0,0% #DIV/0! 0 0,0%

213 Técnico/a de Multimédia 10 8 18 0,0% 0,0% 0 0,0% 0,0% 0,0% 0 0,0%

523
Técnico/a de Eletrónica, Automação e 

Comando
8 0 8 0,0% #DIV/0! 0 0,0% 0,0% #DIV/0! 0 0,0%

523
Técnico/a de Eletrónica e 

Telecomunicações
8 0 8 0,0% #DIV/0! 0 0,0% 1 12,5% #DIV/0! 1 12,5%

213 Técnico/a de  Desenho Digital 3D 7 7 14 0,0% 0,0% 0 0,0% 0,0% 0,0% 0 0,0%

 Totais 47 15 62 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 1 2,1% 0 0,0% 1 1,6%

H - Total de Empregados

C – Diplomados I  - À procura de emprego(D+E) ou (F+G)

t

C – Diplomados J - Trabalhadores por conta própria K - A frequentar estágios profissionais 

m ftm f t m f

m f ttm f t m f
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A -  B - Curso 

AEF 

 Taxa Taxa Taxa Taxa Taxa Taxa

(%) (%) (%) (%) (%) (%)

481
Técnico/a de Gestão de Equipamentos 

Informáticos
14 0 14 7 50,0% 0 #DIV/0! 7 50,0% 0,0% #DIV/0! 0 0,0%

213 Técnico/a de Multimédia 10 8 18 5 50,0% 4 50,0% 9 50,0% 0,0% 0,0% 0 0,0%

523
Técnico/a de Eletrónica, Automação e 

Comando
8 0 8 7 87,5% 0 #DIV/0! 7 87,5% 0,0% #DIV/0! 0 0,0%

523
Técnico/a de Eletrónica e 

Telecomunicações
8 0 8 7 87,5% 0 #DIV/0! 7 87,5% 0,0% #DIV/0! 0 0,0%

213 Técnico/a de  Desenho Digital 3D 7 7 14 5 71,4% 5 71,4% 10 71,4% 0,0% 0,0% 0 0,0%

 Totais 47 15 62 31 66,0% 9 60,0% 40 64,5% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%

  

A -  B - Curso 

AEF 

 Taxa Taxa Taxa Taxa Taxa Taxa

(%) (%) (%) (%) (%) (%)

481
Técnico/a de Gestão de Equipamentos 

Informáticos
14 0 14 0,0% #DIV/0! 0 0,0% 0 0,0% 0 #DIV/0! 0 0,0%

213 Técnico/a de Multimédia 10 8 18 0,0% 1 12,5% 1 5,6% 0 0,0% 1 12,5% 1 5,6%

523
Técnico/a de Eletrónica, Automação e 

Comando
8 0 8 0,0% #DIV/0! 0 0,0% 0 0,0% 0 #DIV/0! 0 0,0%

523
Técnico/a de Eletrónica e 

Telecomunicações
8 0 8 0,0% #DIV/0! 0 0,0% 0 0,0% 0 #DIV/0! 0 0,0%

213 Técnico/a de  Desenho Digital 3D 7 7 14 0,0% 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%

 Totais 47 15 62 0 0,0% 1 6,7% 1 1,6% 0 0,0% 1 6,7% 1 1,6%

C – Diplomados 

L - Total no mercado de trabalho

M - A frequentar formação de nível pós-secundário(H+I+J+K)

m f t

C – Diplomados N - A frequentar o ensino superior

m f t m f t

O - Total em prosseguimento de estudos 

(M+N)

tm f t m f t m f
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A -  B - Curso 

AEF 

 Taxa Taxa Taxa Taxa Taxa Taxa

(%) (%) (%) (%) (%) (%)

481
Técnico/a de Gestão de Equipamentos 

Informáticos
14 0 14 2 14,3% #DIV/0! 2 14,3% 5 35,7% #DIV/0! 5 35,7%

213 Técnico/a de Multimédia 10 8 18 0,0% 1 12,5% 1 5,6% 5 50,0% 2 25,0% 7 38,9%

523
Técnico/a de Eletrónica, Automação e 

Comando
8 0 8 0,0% #DIV/0! 0 0,0% 1 12,5% #DIV/0! 1 12,5%

523
Técnico/a de Eletrónica e 

Telecomunicações
8 0 8 0,0% #DIV/0! 0 0,0% 1 12,5% #DIV/0! 1 12,5%

213 Técnico/a de  Desenho Digital 3D 7 7 14 0,0% 0,0% 0 0,0% 2 28,6% 2 28,6% 4 28,6%

 Totais 47 15 62 2 4,3% 1 6,7% 3 4,8% 14 29,8% 4 26,7% 18 29,0%

m f

P - Outras Situações Q - Situação desconhecida

m f tt

C – Diplomados 

m f t
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A -  B - Curso 

AEF 

 Taxa Taxa Taxa Taxa Taxa Taxa

(%) (%) (%) (%) (%) (%)

811 Técnico/a de Cozinha-Pastelaria 10 4 14 4 40,0% 3 75,0% 7 50,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%

811 Técnico/a de Restaurante-Bar 0 6 6 0 #DIV/0! 2 33,3% 2 33,3% 0 #DIV/0! 1 16,7% 1 16,7%

862
Técnico/a de Higiene e Segurança do 

Trabalho e Ambiente
1 6 7 0 0,0% 5 83,3% 5 71,4% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%

582 Técnico/a de Construção Civil 2 2 4 1 50,0% 1 50,0% 2 50,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%

729 Técnico/a Auxiliar de Saúde 2 16 18 1 50,0% 7 43,8% 8 44,4% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%

525
Técnico/a de Manutenção Industrial - 

variante de Mecatrónica Automóvel
10 0 10 3 30,0% 0 #DIV/0! 3 30,0% 0 0,0% 0 #DIV/0! 0 0,0%

522 Técnico/a de Energias Renováveis 3 0 3 2 66,7% 0 #DIV/0! 2 66,7% 0 0,0% 0 #DIV/0! 0 0,0%

342
Técnico/a de Comunicação – Marketing, 

Relações Públicas e Publicidade
1 4 5 0 0,0% 1 25,0% 1 20,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%

725 Técnico de Ótica Ocular 0 7 7 0 #DIV/0! 4 57,1% 4 57,1% 0 #DIV/0! 0 0,0% 0 0,0%

861 Técnico/a de Proteção Civil 5 7 12 2 40,0% 3 42,9% 5 41,7% 0 0,0% 1 14,3% 1 8,3%

 Totais 34 52 86 13 38,2% 26 50,0% 39 45,3% 0 0,0% 2 3,8% 2 2,3%

Anexo B

Registo de Informação sobre Colocação após Conclusão dos Cursos (Indicador EQAVET 5a) 

Designação do Operador: Escola Profissional Gustave Eiffel - Polo de Lisboa- Lumiar            Código SIGO: 2484          Concelho: Lisboa

Ciclo de Formação  2014 a 2017                                                                                  Data de recolha: Abril 2019

D - Empregados (tempo completo) E - Empregados (tempo parcial) 

f tm f t m f t

C – Diplomados 

m



    
   

DB/ Escola Profissional Gustave Eiffel 
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A -  B - Curso 

AEF 

 Taxa Taxa Taxa Taxa Taxa Taxa

(%) (%) (%) (%) (%) (%)

811 Técnico/a de Cozinha-Pastelaria 10 4 14 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 4 40,0% 3 75,0% 7 50,0%

811 Técnico/a de Restaurante-Bar 0 6 6 0 #DIV/0! 0 0,0% 0 0,0% 0 #DIV/0! 3 50,0% 3 50,0%

862
Técnico/a de Higiene e Segurança do 

Trabalho e Ambiente
1 6 7 0 0,0% 1 16,7% 1 14,3% 0 0,0% 4 66,7% 4 57,1%

582 Técnico/a de Construção Civil 2 2 4 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 1 50,0% 1 50,0% 2 50,0%

729 Técnico/a Auxiliar de Saúde 2 16 18 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 1 50,0% 7 43,8% 8 44,4%

525
Técnico/a de Manutenção Industrial - 

variante de Mecatrónica Automóvel
10 0 10 2 20,0% 0 #DIV/0! 2 20,0% 1 10,0% 0 #DIV/0! 1 10,0%

522 Técnico/a de Energias Renováveis 3 0 3 0 0,0% 0 #DIV/0! 0 0,0% 2 66,7% 0 #DIV/0! 2 66,7%

342
Técnico/a de Comunicação – Marketing, 

Relações Públicas e Publicidade
1 4 5 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 1 25,0% 1 20,0%

725 Técnico de Ótica Ocular 0 7 7 0 #DIV/0! 0 0,0% 0 0,0% 0 #DIV/0! 4 57,1% 4 57,1%

861 Técnico/a de Proteção Civil 5 7 12 1 20,0% 2 28,6% 3 25,0% 1 20,0% 2 28,6% 3 25,0%

 Totais 34 52 86 3 8,8% 3 5,8% 6 7,0% 10 29,4% 25 48,1% 35 40,7%

G - Empregados (contrato a termo) 

m f t

C – Diplomados F - Empregados (contrato sem termo)

m f t m f t
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A -  B - Curso 

AEF 

 Taxa Taxa Taxa Taxa Taxa Taxa

(%) (%) (%) (%) (%) (%)

811 Técnico/a de Cozinha-Pastelaria 10 4 14 4 40,0% 3 75,0% 7 50,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%

811 Técnico/a de Restaurante-Bar 0 6 6 0 #DIV/0! 3 50,0% 3 50,0% 0 #DIV/0! 0 0,0% 0 0,0%

862
Técnico/a de Higiene e Segurança do 

Trabalho e Ambiente
1 6 7 0 0,0% 5 83,3% 5 71,4% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%

582 Técnico/a de Construção Civil 2 2 4 1 50,0% 1 50,0% 2 50,0% 0 0,0% 1 50,0% 1 25,0%

729 Técnico/a Auxiliar de Saúde 2 16 18 1 50,0% 7 43,8% 8 44,4% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%

525
Técnico/a de Manutenção Industrial - 

variante de Mecatrónica Automóvel
10 0 10 3 30,0% 0 #DIV/0! 3 30,0% 1 10,0% 0 #DIV/0! 1 10,0%

522 Técnico/a de Energias Renováveis 3 0 3 2 66,7% 0 #DIV/0! 2 66,7% 0 0,0% 0 #DIV/0! 0 0,0%

342
Técnico/a de Comunicação – Marketing, 

Relações Públicas e Publicidade
1 4 5 0 0,0% 1 25,0% 1 20,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%

725 Técnico de Ótica Ocular 0 7 7 0 #DIV/0! 4 57,1% 4 57,1% 0 #DIV/0! 0 0,0% 0 0,0%

861 Técnico/a de Proteção Civil 5 7 12 2 40,0% 4 57,1% 6 50,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%

 Totais 34 52 86 13 38,2% 28 53,8% 41 47,7% 1 2,9% 1 1,9% 2 2,3%

tm ftm f t m f

C – Diplomados I  - À procura de emprego

H - Total de Empregados

(D+E) ou (F+G)
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A -  B - Curso 

AEF 

 Taxa Taxa Taxa Taxa Taxa Taxa

(%) (%) (%) (%) (%) (%)

811 Técnico/a de Cozinha-Pastelaria 10 4 14 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%

811 Técnico/a de Restaurante-Bar 0 6 6 0 #DIV/0! 0 0,0% 0 0,0% 0 #DIV/0! 0 0,0% 0 0,0%

862
Técnico/a de Higiene e Segurança do 

Trabalho e Ambiente
1 6 7 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%

582 Técnico/a de Construção Civil 2 2 4 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%

729 Técnico/a Auxiliar de Saúde 2 16 18 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%

525
Técnico/a de Manutenção Industrial - 

variante de Mecatrónica Automóvel
10 0 10 0 0,0% 0 #DIV/0! 0 0,0% 0 0,0% 0 #DIV/0! 0 0,0%

522 Técnico/a de Energias Renováveis 3 0 3 0 0,0% 0 #DIV/0! 0 0,0% 0 0,0% 0 #DIV/0! 0 0,0%

342
Técnico/a de Comunicação – Marketing, 

Relações Públicas e Publicidade
1 4 5 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%

725 Técnico de Ótica Ocular 0 7 7 0 #DIV/0! 0 0,0% 0 0,0% 0 #DIV/0! 0 0,0% 0 0,0%

861 Técnico/a de Proteção Civil 5 7 12 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%

 Totais 34 52 86 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%

f t m f

C – Diplomados J - Trabalhadores por conta própria K - A frequentar estágios profissionais 

m f ttm
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A -  B - Curso 

AEF 

 Taxa Taxa Taxa Taxa Taxa Taxa

(%) (%) (%) (%) (%) (%)

811 Técnico/a de Cozinha-Pastelaria 10 4 14 4 40,0% 3 75,0% 7 50,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%

811 Técnico/a de Restaurante-Bar 0 6 6 0 #DIV/0! 3 50,0% 3 50,0% 0 #DIV/0! 0 0,0% 0 0,0%

862
Técnico/a de Higiene e Segurança do 

Trabalho e Ambiente
1 6 7 0 0,0% 5 83,3% 5 71,4% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%

582 Técnico/a de Construção Civil 2 2 4 1 50,0% 2 100,0% 3 75,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%

729 Técnico/a Auxiliar de Saúde 2 16 18 1 50,0% 7 43,8% 8 44,4% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%

525
Técnico/a de Manutenção Industrial - 

variante de Mecatrónica Automóvel
10 0 10 4 40,0% 0 #DIV/0! 4 40,0% 0 0,0% 0 #DIV/0! 0 0,0%

522 Técnico/a de Energias Renováveis 3 0 3 2 66,7% 0 #DIV/0! 2 66,7% 0 0,0% 0 #DIV/0! 0 0,0%

342
Técnico/a de Comunicação – Marketing, 

Relações Públicas e Publicidade
1 4 5 0 0,0% 1 25,0% 1 20,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%

725 Técnico de Ótica Ocular 0 7 7 0 #DIV/0! 4 57,1% 4 57,1% 0 #DIV/0! 0 0,0% 0 0,0%

861 Técnico/a de Proteção Civil 5 7 12 2 40,0% 4 57,1% 6 50,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%

 Totais 34 52 86 14 41,2% 29 55,8% 43 50,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%

f tm f t m f t m

C – Diplomados 

L - Total no mercado de trabalho

M - A frequentar formação de nível pós-secundário(H+I+J+K)
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A -  B - Curso 

AEF 

 Taxa Taxa Taxa Taxa Taxa Taxa

(%) (%) (%) (%) (%) (%)

811 Técnico/a de Cozinha-Pastelaria 10 4 14 1 10,0% 0 0,0% 1 7,1% 1 10,0% 0 0,0% 1 7,1%

811 Técnico/a de Restaurante-Bar 0 6 6 0 #DIV/0! 0 0,0% 0 0,0% 0 #DIV/0! 0 0,0% 0 0,0%

862
Técnico/a de Higiene e Segurança do 

Trabalho e Ambiente
1 6 7 1 100,0% 1 16,7% 2 28,6% 1 100,0% 1 16,7% 2 28,6%

582 Técnico/a de Construção Civil 2 2 4 1 50,0% 0 0,0% 1 25,0% 1 50,0% 0 0,0% 1 25,0%

729 Técnico/a Auxiliar de Saúde 2 16 18 0 0,0% 2 12,5% 2 11,1% 0 0,0% 2 12,5% 2 11,1%

525
Técnico/a de Manutenção Industrial - 

variante de Mecatrónica Automóvel
10 0 10 0 0,0% 0 #DIV/0! 0 0,0% 0 0,0% 0 #DIV/0! 0 0,0%

522 Técnico/a de Energias Renováveis 3 0 3 0 0,0% 0 #DIV/0! 0 0,0% 0 0,0% 0 #DIV/0! 0 0,0%

342
Técnico/a de Comunicação – Marketing, 

Relações Públicas e Publicidade
1 4 5 0 0,0% 1 25,0% 1 20,0% 0 0,0% 1 25,0% 1 20,0%

725 Técnico de Ótica Ocular 0 7 7 0 #DIV/0! 1 14,3% 1 14,3% 0 #DIV/0! 1 14,3% 1 14,3%

861 Técnico/a de Proteção Civil 5 7 12 1 20,0% 2 28,6% 3 25,0% 1 20,0% 2 28,6% 3 25,0%

 Totais 34 52 86 4 11,8% 7 13,5% 11 12,8% 4 11,8% 7 13,5% 11 12,8%

tm f t m f t m f

C – Diplomados N - A frequentar o ensino superior

O - Total em prosseguimento de estudos 

(M+N)
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A -  B - Curso 

AEF 

 Taxa Taxa Taxa Taxa Taxa Taxa

(%) (%) (%) (%) (%) (%)

811 Técnico/a de Cozinha-Pastelaria 10 4 14 1 10,0% 1 25,0% 2 14,3% 4 40,0% 0 0,0% 4 28,6%

811 Técnico/a de Restaurante-Bar 0 6 6 0 #DIV/0! 2 33,3% 2 33,3% 0 #DIV/0! 1 16,7% 1 16,7%

862
Técnico/a de Higiene e Segurança do 

Trabalho e Ambiente
1 6 7 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%

582 Técnico/a de Construção Civil 2 2 4 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%

729 Técnico/a Auxiliar de Saúde 2 16 18 1 50,0% 0 0,0% 1 5,6% 0 0,0% 7 43,8% 7 38,9%

525
Técnico/a de Manutenção Industrial - 

variante de Mecatrónica Automóvel
10 0 10 2 20,0% 0 #DIV/0! 2 20,0% 4 40,0% 0 #DIV/0! 4 40,0%

522 Técnico/a de Energias Renováveis 3 0 3 1 33,3% 0 #DIV/0! 1 33,3% 0 0,0% 0 #DIV/0! 0 0,0%

342
Técnico/a de Comunicação – Marketing, 

Relações Públicas e Publicidade
1 4 5 1 100,0% 1 25,0% 2 40,0% 0 0,0% 1 25,0% 1 20,0%

725 Técnico de Ótica Ocular 0 7 7 0 #DIV/0! 1 14,3% 1 14,3% 0 #DIV/0! 1 14,3% 1 14,3%

861 Técnico/a de Proteção Civil 5 7 12 1 20,0% 0 0,0% 1 8,3% 1 20,0% 1 14,3% 2 16,7%

 Totais 34 52 86 7 20,6% 5 9,6% 12 14,0% 9 9360,0% 11 91,7% 20 14333,3%

t

C – Diplomados 

m f t m f

P - Outras Situações Q - Situação desconhecida

m f t
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A -  B - Curso 

AEF 

 Taxa Taxa Taxa Taxa Taxa Taxa

(%) (%) (%) (%) (%) (%)

762 Animador Sociocultural 2 11 13 2 100,0% 2 18,2% 4 30,8% 0 0,0% 3 27,3% 3 23,1%

341 Técnico/a de Comércio 3 5 8 2 66,7% 0 0,0% 2 25,0% 0 0,0% 1 20,0% 1 12,5%

 Totais 5 16 21 4 80,0% 2 12,5% 6 28,6% 0 0,0% 4 25,0% 4 19,0%

  

A -  B - Curso 

AEF 

 Taxa Taxa Taxa Taxa Taxa Taxa

(%) (%) (%) (%) (%) (%)

762 Animador Sociocultural 2 11 13 1 50,0% 0 0,0% 1 7,7% 1 50,0% 5 45,5% 6 46,2%

341 Técnico/a de Comércio 3 5 8 1 33,3% 1 20,0% 2 25,0% 1 33,3% 0 0,0% 1 12,5%

 Totais 5 16 21 2 40,0% 1 6,3% 3 14,3% 2 40,0% 5 31,3% 7 33,3%

C – Diplomados 

f t

m f

t m

tm f t m f t

Anexo B

Registo de Informação sobre Colocação após Conclusão dos Cursos (Indicador EQAVET 5a) 

Designação do Operador: Escola Profissional Gustave Eiffel - Polo de Queluz          Código SIGO: 0555          Concelho: Sintra

Ciclo de Formação  2014 a 2017                                                                                  Data de recolha __________ Abril2019_______

D - Empregados (tempo completo) E - Empregados (tempo parcial) 

G - Empregados (contrato a termo) 

m f t

C – Diplomados F - Empregados (contrato sem termo)

m f
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A -  B - Curso 

AEF 

 Taxa Taxa Taxa Taxa Taxa Taxa

(%) (%) (%) (%) (%) (%)

762 Animador Sociocultural 2 11 13 2 100,0% 5 45,5% 7 53,8% 0 0,0% 4 36,4% 4 30,8%

341 Técnico/a de Comércio 3 5 8 2 66,7% 1 20,0% 3 37,5% 0 0,0% 1 20,0% 1 12,5%

 Totais 5 16 21 4 80,0% 6 37,5% 10 47,6% 0 0,0% 5 31,3% 5 23,8%

  

A -  B - Curso 

AEF 

 Taxa Taxa Taxa Taxa Taxa Taxa

(%) (%) (%) (%) (%) (%)

762 Animador Sociocultural 2 11 13 0,0% 0,0% 0 0,0% 0,0% 0,0% 0 0,0%

341 Técnico/a de Comércio 3 5 8 0,0% 0,0% 0 0,0% 0,0% 0,0% 0 0,0%

 Totais 5 16 21 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%

H - Total de Empregados

(D+E) ou (F+G)

m f ttm

C – Diplomados I  - À procura de emprego

t

C – Diplomados J - Trabalhadores por conta própria K - A frequentar estágios profissionais 

m ftm f t m f

f t m f
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A -  B - Curso 

AEF 

 Taxa Taxa Taxa Taxa Taxa Taxa

(%) (%) (%) (%) (%) (%)

762 Animador Sociocultural 2 11 13 2 100,0% 9 81,8% 11 84,6% 0,0% 0,0% 0 0,0%

341 Técnico/a de Comércio 3 5 8 2 66,7% 2 40,0% 4 50,0% 0,0% 0,0% 0 0,0%

 Totais 5 16 21 4 80,0% 11 68,8% 15 71,4% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%

  

A -  B - Curso 

AEF 

 Taxa Taxa Taxa Taxa Taxa Taxa

(%) (%) (%) (%) (%) (%)

762 Animador Sociocultural 2 11 13 0 0,0% 2 18,2% 2 15,4% 0 0,0% 2 18,2% 2 15,4%

341 Técnico/a de Comércio 3 5 8 1 33,3% 2 40,0% 3 37,5% 1 33,3% 2 40,0% 3 37,5%

 Totais 5 16 21 1 20,0% 4 25,0% 5 23,8% 1 20,0% 4 25,0% 5 23,8%

C – Diplomados 

L - Total no mercado de trabalho

M - A frequentar formação de nível pós-secundário(H+I+J+K)

m f t

C – Diplomados N - A frequentar o ensino superior

m f t m f t

O - Total em prosseguimento de estudos 

(M+N)

tm f t m f t m f
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A -  B - Curso 

AEF 

 Taxa Taxa Taxa Taxa Taxa Taxa

(%) (%) (%) (%) (%) (%)

762 Animador Sociocultural 2 11 13 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%

341 Técnico/a de Comércio 3 5 8 0 0,0% 1 20,0% 1 12,5% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%

 Totais 5 16 21 0 0,0% 1 6,3% 1 4,8% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%

t

C – Diplomados 

m f t m f

P - Outras Situações Q - Situação desconhecida

m f t
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A -  B - Curso 

AEF 

 Taxa Taxa Taxa Taxa Taxa Taxa

(%) (%) (%) (%) (%) (%)

213 Curso Profissional de  Multimédia 8 2 10 7 87,5% 2 100,0% 9 90,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%

523
Curso Profissional de  Eletrónica, 

Automação e Computadores
6 0 6 3 50,0% 0 #DIV/0! 3 50,0% 0 0,0% 0 #DIV/0! 0 0,0%

729
Curso Profissional Técnico Auxiliar de 

Saúde
0 4 4 0 #DIV/0! 1 25,0% 1 25,0% 0 #DIV/0! 1 25,0% 1 25,0%

 Totais 14 6 20 10 71,4% 3 50,0% 13 65,0% 0 0,0% 1 16,7% 1 5,0%

  

A -  B - Curso 

AEF 

 Taxa Taxa Taxa Taxa Taxa Taxa

(%) (%) (%) (%) (%) (%)

213 Curso Profissional de  Multimédia 8 2 10 2 25,0% 0 0,0% 2 20,0% 5 62,5% 2 100,0% 7 70,0%

523
Curso Profissional de  Eletrónica, 

Automação e Computadores
6 0 6 2 33,3% 0 #DIV/0! 2 33,3% 1 16,7% 0 #DIV/0! 1 16,7%

729
Curso Profissional Técnico Auxiliar de 

Saúde
0 4 4 0 #DIV/0! 1 25,0% 1 25,0% 0 #DIV/0! 1 25,0% 1 25,0%

 Totais 14 6 20 4 28,6% 1 16,7% 5 25,0% 6 42,9% 3 50,0% 9 45,0%

C – Diplomados 

f t

m f

t m

tm f t m f t

Anexo B

Registo de Informação sobre Colocação após Conclusão dos Cursos (Indicador EQAVET 5a) 

Designação do Operador: Escola Profissional Gustave Eiffel - Polo de Arruda dos Vinhos            Código SIGO: 3959          Concelho: Arruda dos Vinhos

Ciclo de Formação  2014 a 2017                                                                                  Data de recolha Março 2019

D - Empregados (tempo completo) E - Empregados (tempo parcial) 

G - Empregados (contrato a termo) 

m f t

C – Diplomados F - Empregados (contrato sem termo)

m f
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A -  B - Curso 

AEF 

 Taxa Taxa Taxa Taxa Taxa Taxa

(%) (%) (%) (%) (%) (%)

213 Curso Profissional de  Multimédia 8 2 10 7 87,5% 2 100,0% 9 90,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%

523
Curso Profissional de  Eletrónica, 

Automação e Computadores
6 0 6 3 50,0% 0 #DIV/0! 3 50,0% 1 16,7% 0 #DIV/0! 1 16,7%

729
Curso Profissional Técnico Auxiliar de 

Saúde
0 4 4 0 #DIV/0! 2 50,0% 2 50,0% 0 #DIV/0! 0 0,0% 0 0,0%

 Totais 14 6 20 10 71,4% 4 66,7% 14 70,0% 1 7,1% 0 0,0% 1 5,0%

  

A -  B - Curso 

AEF 

 Taxa Taxa Taxa Taxa Taxa Taxa

(%) (%) (%) (%) (%) (%)

213 Curso Profissional de  Multimédia 8 2 10 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%

523
Curso Profissional de  Eletrónica, 

Automação e Computadores
6 0 6 0 0,0% 0 #DIV/0! 0 0,0% 0 0,0% 0 #DIV/0! 0 0,0%

729
Curso Profissional Técnico Auxiliar de 

Saúde
0 4 4 0 #DIV/0! 0 0,0% 0 0,0% 0 #DIV/0! 0 0,0% 0 0,0%

 Totais 14 6 20 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%

H - Total de Empregados

(D+E) ou (F+G)

m f ttm

C – Diplomados I  - À procura de emprego

t

C – Diplomados J - Trabalhadores por conta própria K - A frequentar estágios profissionais 

m ftm f t m f

f t m f
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A -  B - Curso 

AEF 

 Taxa Taxa Taxa Taxa Taxa Taxa

(%) (%) (%) (%) (%) (%)

213 Curso Profissional de  Multimédia 8 2 10 7 87,5% 2 100,0% 9 90,0% 1 12,5% 0 0,0% 1 10,0%

523
Curso Profissional de  Eletrónica, 

Automação e Computadores
6 0 6 4 66,7% 0 #DIV/0! 4 66,7% 2 33,3% 0 #DIV/0! 2 33,3%

729
Curso Profissional Técnico Auxiliar de 

Saúde
0 4 4 0 #DIV/0! 2 50,0% 2 50,0% 0 #DIV/0! 0 0,0% 0 0,0%

 Totais 14 6 20 11 78,6% 4 66,7% 15 75,0% 3 21,4% 0 0,0% 3 15,0%

  

A -  B - Curso 

AEF 

 Taxa Taxa Taxa Taxa Taxa Taxa

(%) (%) (%) (%) (%) (%)

213 Curso Profissional de  Multimédia 8 2 10 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 1 12,5% 0 0,0% 1 10,0%

523
Curso Profissional de  Eletrónica, 

Automação e Computadores
6 0 6 0 0,0% 0 #DIV/0! 0 0,0% 2 33,3% 0 #DIV/0! 2 33,3%

729
Curso Profissional Técnico Auxiliar de 

Saúde
0 4 4 0 #DIV/0! 2 50,0% 2 50,0% 0 #DIV/0! 2 50,0% 2 50,0%

 Totais 14 6 20 0 0,0% 2 33,3% 2 10,0% 3 21,4% 2 33,3% 5 25,0%

C – Diplomados 

L - Total no mercado de trabalho

M - A frequentar formação de nível pós-secundário(H+I+J+K)

m f t

C – Diplomados N - A frequentar o ensino superior

m f t m f t

O - Total em prosseguimento de estudos 

(M+N)

tm f t m f t m f
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A -  B - Curso 

AEF 

 Taxa Taxa Taxa Taxa Taxa Taxa

(%) (%) (%) (%) (%) (%)

213 Curso Profissional de  Multimédia 8 2 10 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%

523
Curso Profissional de  Eletrónica, 

Automação e Computadores
6 0 6 0 0,0% 0 #DIV/0! 0 0,0% 0 0,0% 0 #DIV/0! 0 0,0%

729
Curso Profissional Técnico Auxiliar de 

Saúde
0 4 4 0 #DIV/0! 0 0,0% 0 0,0% 0 #DIV/0! 0 0,0% 0 0,0%

t

C – Diplomados 

m f t m f

P - Outras Situações Q - Situação desconhecida

m f t
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A -  B - Curso 

AEF 

 Taxa Taxa Taxa Taxa Taxa Taxa

(%) (%) (%) (%) (%) (%)

523 Técnico/a de  Mecatrónica 11 0 11 5 45,5% 0 #DIV/0! 5 45,5% 0 0,0% 0 #DIV/0! 0 0,0%

525
Técnico/a de Manut. Indust. -  

Mecatrónica Automóvel
12 0 12 7 58,3% 0 #DIV/0! 7 58,3% 0 0,0% 0 #DIV/0! 0 0,0%

811 Técnico/a de  Cozinha/Pastelaria 5 8 13 3 60,0% 5 62,5% 8 61,5% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%

811 Técnico/a de  Restaurante/Bar 2 1 3 2 100,0% 0 0,0% 2 66,7% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%

 Totais 30 9 39 17 56,7% 5 55,6% 22 56,4% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%

  

A -  B - Curso 

AEF 

 Taxa Taxa Taxa Taxa Taxa Taxa

(%) (%) (%) (%) (%) (%)

523 Técnico/a de  Mecatrónica 11 0 11 0 0,0% 0 #DIV/0! 0 0,0% 5 45,5% 0 #DIV/0! 5 45,5%

525
Técnico/a de Manut. Indust. -  

Mecatrónica Automóvel
12 0 12 0 0,0% 0 #DIV/0! 0 0,0% 7 58,3% 0 #DIV/0! 7 58,3%

811 Técnico/a de  Cozinha/Pastelaria 5 8 13 0 0,0% 1 12,5% 1 7,7% 3 60,0% 4 50,0% 7 53,8%

811 Técnico/a de  Restaurante/Bar 2 1 3 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 2 100,0% 0 0,0% 2 66,7%

 Totais 30 9 39 0 0,0% 1 11,1% 1 2,6% 17 56,7% 4 44,4% 21 53,8%

Anexo B

Registo de Informação sobre Colocação após Conclusão dos Cursos (Indicador EQAVET 5a) 

Designação do Operador: Escola Profissional Gustave Eiffel - Polo do Entroncamento          Código SIGO: 0789          Concelho: Entroncamento

Ciclo de Formação  2014 a 2017                                                                                  Data de recolha __Abril de 2019_______________

D - Empregados (tempo completo) E - Empregados (tempo parcial) 

G - Empregados (contrato a termo) 

m f t

C – Diplomados F - Empregados (contrato sem termo)

m f

f

t m

tm f t m f t

C – Diplomados 

f t

m
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A -  B - Curso 

AEF 

 Taxa Taxa Taxa Taxa Taxa Taxa

(%) (%) (%) (%) (%) (%)

523 Técnico/a de  Mecatrónica 11 0 11 5 45,5% 0 #DIV/0! 5 45,5% 1 9,1% 0 #DIV/0! 1 9,1%

525
Técnico/a de Manut. Indust. -  

Mecatrónica Automóvel
12 0 12 7 58,3% 0 #DIV/0! 7 58,3% 0 0,0% 0 #DIV/0! 0 0,0%

811 Técnico/a de  Cozinha/Pastelaria 5 8 13 3 60,0% 5 62,5% 8 61,5% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%

811 Técnico/a de  Restaurante/Bar 2 1 3 2 100,0% 0 0,0% 2 66,7% 0 0,0% 1 100,0% 1 33,3%

 Totais 30 9 39 17 56,7% 5 55,6% 22 56,4% 1 3,3% 1 11,1% 2 5,1%

  

A -  B - Curso 

AEF 

 Taxa Taxa Taxa Taxa Taxa Taxa

(%) (%) (%) (%) (%) (%)

523 Técnico/a de  Mecatrónica 11 0 11 1 9,1% 0 #DIV/0! 1 9,1% 0 0,0% 0 #DIV/0! 0 0,0%

525
Técnico/a de Manut. Indust. -  

Mecatrónica Automóvel
12 0 12 0 0,0% 0 #DIV/0! 0 0,0% 0 0,0% 0 #DIV/0! 0 0,0%

811 Técnico/a de  Cozinha/Pastelaria 5 8 13 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%

811 Técnico/a de  Restaurante/Bar 2 1 3 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%

 Totais 30 9 39 1 3,3% 0 0,0% 1 2,6% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%

f t m f

ftm f t m f

C – Diplomados I  - À procura de emprego

m

t

C – Diplomados J - Trabalhadores por conta própria K - A frequentar estágios profissionais 

m

H - Total de Empregados

(D+E) ou (F+G)

m f tt
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A -  B - Curso 

AEF 

 Taxa Taxa Taxa Taxa Taxa Taxa

(%) (%) (%) (%) (%) (%)

523 Técnico/a de  Mecatrónica 11 0 11 7 63,6% 0 #DIV/0! 7 63,6% 3 27,3% 0 #DIV/0! 3 27,3%

525
Técnico/a de Manut. Indust. -  

Mecatrónica Automóvel
12 0 12 7 58,3% 0 #DIV/0! 7 58,3% 4 33,3% 0 #DIV/0! 4 33,3%

811 Técnico/a de  Cozinha/Pastelaria 5 8 13 3 60,0% 5 62,5% 8 61,5% 1 20,0% 2 25,0% 3 23,1%

811 Técnico/a de  Restaurante/Bar 2 1 3 2 100,0% 1 100,0% 3 100,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%

 Totais 30 9 39 19 63,3% 6 66,7% 25 64,1% 8 26,7% 2 22,2% 10 25,6%

  

A -  B - Curso 

AEF 

 Taxa Taxa Taxa Taxa Taxa Taxa

(%) (%) (%) (%) (%) (%)

523 Técnico/a de  Mecatrónica 11 0 11 1 9,1% 0 #DIV/0! 1 9,1% 4 36,4% 0 #DIV/0! 4 36,4%

525
Técnico/a de Manut. Indust. -  

Mecatrónica Automóvel
12 0 12 0 0,0% 0 #DIV/0! 0 0,0% 4 33,3% 0 #DIV/0! 4 33,3%

811 Técnico/a de  Cozinha/Pastelaria 5 8 13 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 1 20,0% 2 25,0% 3 23,1%

811 Técnico/a de  Restaurante/Bar 2 1 3 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%

 Totais 30 9 39 1 3,3% 0 0,0% 1 2,6% 9 30,0% 2 22,2% 11 28,2%

tm f t m f t m f

f t

C – Diplomados N - A frequentar o ensino superior

m f t m f t

O - Total em prosseguimento de estudos 

(M+N)

m

C – Diplomados 

L - Total no mercado de trabalho

M - A frequentar formação de nível pós-secundário(H+I+J+K)
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A -  B - Curso 

AEF 

 Taxa Taxa Taxa Taxa Taxa Taxa

(%) (%) (%) (%) (%) (%)

523 Técnico/a de  Mecatrónica 11 0 11 0 0,0% 0 #DIV/0! 0 0,0% 0 0,0% 0 #DIV/0! 0 0,0%

525
Técnico/a de Manut. Indust. -  

Mecatrónica Automóvel
12 0 12 1 8,3% 0 #DIV/0! 1 8,3% 0 0,0% 0 #DIV/0! 0 0,0%

811 Técnico/a de  Cozinha/Pastelaria 5 8 13 1 20,0% 1 12,5% 2 15,4% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%

811 Técnico/a de  Restaurante/Bar 2 1 3 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%

 Totais 30 9 39 2 6,7% 1 11,1% 3 7,7% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%

t

C – Diplomados 

m f t m f

P - Outras Situações Q - Situação desconhecida

m f t
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Anexo B 

Diplomados a Exercer Profissões Relacionados com o Curso/AEF 

Indicador EQAVET – 6 a) 
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A -  B - Curso 

AEF 

 Taxa Taxa Taxa Taxa Taxa Taxa

(%) (%) (%) (%) (%) (%)

481
Técnico/a de Gestão de Equipamentos 

Informáticos
5 0 5 5 100,0% 0 #DIV/0! 5 100,0% 0 0,0% 0 #DIV/0! 0 0,0%

213 Técnico/a de Multimédia 5 2 7 1 20,0% 0 0,0% 1 14,3% 4 80,0% 2 100,0% 6 85,7%

523
Técnico/a de Eletrónica, Automação e 

Comando
7 0 7 7 100,0% 0 #DIV/0! 7 100,0% 0 0,0% 0 #DIV/0! 0 0,0%

523
Técnico/a de Eletrónica e 

Telecomunicações
6 0 6 5 83,3% 0 #DIV/0! 5 83,3% 1 16,7% 0 #DIV/0! 1 16,7%

213 Técnico/a de  Desenho Digital 3D 2 2 4 1 50,0% 1 50,0% 2 50,0% 1 50,0% 1 50,0% 2 50,0%

 Totais 25 4 29 19 76,0% 1 25,0% 20 69,0% 6 24,0% 3 75,0% 9 31,0%

  

A -  B - Curso 

AEF 

 Taxa Taxa Taxa Taxa Taxa Taxa

(%) (%) (%) (%) (%) (%)

481
Técnico/a de Gestão de Equipamentos 

Informáticos
0 0 0 #DIV/0! #DIV/0! 0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 0 #DIV/0!

213 Técnico/a de Multimédia 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0! 0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 0 #DIV/0!

523
Técnico/a de Eletrónica, Automação e 

Comando
0 0 0 #DIV/0! #DIV/0! 0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 0 #DIV/0!

523
Técnico/a de Eletrónica e 

Telecomunicações
0 0 0 #DIV/0! #DIV/0! 0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 0 #DIV/0!

213 Técnico/a de  Desenho Digital 3D 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0! 0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 0 #DIV/0!

 Totais 0 0 0 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0!

Anexo B

Registo de Informação sobre diplomados a exercer profissões relacionadas com o curso/AEF (Indicador EQAVET 6a) 

Designação do Operador: Escola Profissional Gustave Eiffel - Sede           Código SIGO: 0585           Concelho: Amadora

Ciclo de Formação  2014 a 2017                                                                                  Data de recolha ____________Abril2019_____

C – Diplomados empregados por 

conta de outrem

D - Diplomados que exercem profissões relacionadas com o curso/AEF 

concluído

E - Diplomados que exercem profissões não relacionadas com o 

curso/AEF concluído

Situação 1: Diplomados empregados por conta de outrem

Situação 2: Diplomados empregados por conta própria

F – Diplomados empregados por 

conta própria

G - Diplomados que exercem profissões relacionadas com o curso/AEF 

concluído

H - Diplomados que exercem profissões não relacionadas com o 

curso/AEF concluído

m f tm f t m f t

m f tm f t m f t
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A -  B - Curso 

AEF 

 Taxa Taxa Taxa Taxa Taxa Taxa

(%) (%) (%) (%) (%) (%)

481
Técnico/a de Gestão de Equipamentos 

Informáticos
5 0 5 5 100,0% 0 #DIV/0! 5 100,0% 0 0,0% 0 #DIV/0! 0 0,0%

213 Técnico/a de Multimédia 5 2 7 1 20,0% 0 0,0% 1 14,3% 4 80,0% 2 100,0% 6 85,7%

523
Técnico/a de Eletrónica, Automação e 

Comando
7 0 7 7 100,0% 0 #DIV/0! 7 100,0% 0 0,0% 0 #DIV/0! 0 0,0%

523
Técnico/a de Eletrónica e 

Telecomunicações
6 0 6 5 83,3% 0 #DIV/0! 5 83,3% 1 16,7% 0 #DIV/0! 1 16,7%

213 Técnico/a de  Desenho Digital 3D 2 2 4 1 50,0% 1 50,0% 2 50,0% 1 50,0% 1 50,0% 2 50,0%

 Totais 25 4 29 19 76,0% 1 25,0% 20 69,0% 6 24,0% 3 75,0% 9 31,0%

I  – Diplomados a trabalhar (C+F)
J - Diplomados que exercem profissões relacionadas com o curso/AEF 

concluído

K - Diplomados que exercem profissões não relacionadas com o 

curso/AEF concluído

m f tm f t m f t
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A -  B - Curso 

AEF 

 Taxa Taxa Taxa Taxa Taxa Taxa

(%) (%) (%) (%) (%) (%)

481
Técnico/a de Gestão e Programação de 

Sistemas Informáticos
15 1 16 11 73,3% 0 0,0% 11 68,8% 4 26,7% 1 100,0% 5 31,3%

345 Técnico/a de Gestão 3 5 8 3 100,0% 5 100,0% 8 100,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%

342
Técnico/a de Comunicação – Marketing, 

Relações Públicas e Publicidade
4 5 9 3 75,0% 5 100,0% 8 88,9% 1 25,0% 0 0,0% 1 11,1%

812 Técnico/a de Turismo 2 4 6 1 50,0% 1 25,0% 2 33,3% 1 50,0% 3 75,0% 4 66,7%

341 Técnico/a de  Comércio 0 7 7 0 #DIV/0! 7 100,0% 7 100,0% 0 #DIV/0! 0 0,0% 0 0,0%

 Totais 24 22 46 18 75,0% 18 81,8% 36 78,3% 6 25,0% 4 18,2% 10 21,7%

I  – Diplomados a trabalhar (C+F)
J - Diplomados que exercem profissões relacionadas com o curso/AEF 

concluído

K - Diplomados que exercem profissões não relacionadas com o 

curso/AEF concluído

m f tm f t m f t
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A -  B - Curso 

AEF 

 Taxa Taxa Taxa Taxa Taxa Taxa

(%) (%) (%) (%) (%) (%)

811 Técnico/a de Cozinha-Pastelaria 4 3 7 3 75,0% 2 66,7% 5 71,4% 1 25,0% 1 33,3% 2 28,6%

811 Técnico/a de Restaurante-Bar 0 3 3 0 #DIV/0! 3 100,0% 3 100,0% 0 #DIV/0! 0 0,0% 0 0,0%

862
Técnico/a de Higiene e Segurança do 

Trabalho e Ambiente
0 5 5 0 #DIV/0! 0 0,0% 0 0,0% 0 #DIV/0! 5 100,0% 5 100,0%

582 Técnico/a de Construção Civil 1 1 2 1 100,0% 0 0,0% 1 50,0% 0 0,0% 1 100,0% 1 50,0%

729 Técnico/a Auxiliar de Saúde 1 7 8 1 100,0% 4 57,1% 5 62,5% 0 0,0% 3 42,9% 3 37,5%

525
Técnico/a de Manutenção Industrial - 

variante de Mecatrónica Automóvel
3 0 3 2 66,7% 0 #DIV/0! 2 66,7% 1 33,3% 0 #DIV/0! 1 33,3%

522 Técnico/a de Energias Renováveis 2 0 2 0 0,0% 0 #DIV/0! 0 0,0% 2 100,0% 0 #DIV/0! 2 100,0%

342
Técnico/a de Comunicação – Marketing, 

Relações Públicas e Publicidade
0 1 1 0 #DIV/0! 0 0,0% 0 0,0% 0 #DIV/0! 1 100,0% 1 100,0%

725 Técnico de Ótica Ocular 0 4 4 0 #DIV/0! 3 75,0% 3 75,0% 0 #DIV/0! 1 25,0% 1 25,0%

861 Técnico/a de Proteção Civil 2 4 6 0 0,0% 1 25,0% 1 16,7% 2 100,0% 3 75,0% 5 83,3%

 Totais 13 28 41 7 53,8% 13 46,4% 20 48,8% 6 46,2% 15 53,6% 21 51,2%

m f t m f m f tt

Anexo B

Registo de Informação sobre diplomados a exercer profissões relacionadas com o curso/AEF (Indicador EQAVET 6a) 

Designação do Operador: Escola Profissional Gustave Eiffel - Polo de Lisboa- Lumiar            Código SIGO: 2484          Concelho: Lisboa

Ciclo de Formação  2014 a 2017                                                                                  Data de recolha: Abril 2019

C – Diplomados empregados por 

conta de outrem

D - Diplomados que exercem profissões relacionadas com o curso/AEF 

concluído

E - Diplomados que exercem profissões não relacionadas com o 

curso/AEF concluído

Situação 1: Diplomados empregados por conta de outrem
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A -  B - Curso 

AEF 

 Taxa Taxa Taxa Taxa Taxa Taxa

(%) (%) (%) (%) (%) (%)

811 Técnico/a de Cozinha-Pastelaria 0 0 0 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0!

811 Técnico/a de Restaurante-Bar 0 0 0 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0!

862
Técnico/a de Higiene e Segurança do 

Trabalho e Ambiente
0 0 0 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0!

582 Técnico/a de Construção Civil 0 0 0 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0!

729 Técnico/a Auxiliar de Saúde 0 0 0 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0!

525
Técnico/a de Manutenção Industrial - 

variante de Mecatrónica Automóvel
0 0 0 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0!

522 Técnico/a de Energias Renováveis 0 0 0 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0!

342
Técnico/a de Comunicação – Marketing, 

Relações Públicas e Publicidade
0 0 0 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0!

725 Técnico de Ótica Ocular 0 0 0 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0!

861 Técnico/a de Proteção Civil 0 0 0 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0!

 Totais 0 0 0 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0!

f tm f t m f

F – Diplomados empregados por 

conta própria

G - Diplomados que exercem profissões relacionadas com o curso/AEF 

concluído

H - Diplomados que exercem profissões não relacionadas com o 

curso/AEF concluído

t m
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A -  B - Curso 

AEF 

 Taxa Taxa Taxa Taxa Taxa Taxa

(%) (%) (%) (%) (%) (%)

811 Técnico/a de Cozinha-Pastelaria 4 3 7 3 75,0% 2 66,7% 5 71,4% 1 25,0% 1 33,3% 2 28,6%

811 Técnico/a de Restaurante-Bar 0 3 3 0 #DIV/0! 3 100,0% 3 100,0% 0 #DIV/0! 0 0,0% 0 0,0%

862
Técnico/a de Higiene e Segurança do 

Trabalho e Ambiente
0 5 5 0 #DIV/0! 0 0,0% 0 0,0% 0 #DIV/0! 5 100,0% 5 100,0%

582 Técnico/a de Construção Civil 1 1 2 1 100,0% 0 0,0% 1 50,0% 0 0,0% 1 100,0% 1 50,0%

729 Técnico/a Auxiliar de Saúde 1 7 8 1 100,0% 4 57,1% 5 62,5% 0 0,0% 3 42,9% 3 37,5%

525
Técnico/a de Manutenção Industrial - 

variante de Mecatrónica Automóvel
3 0 3 2 66,7% 0 #DIV/0! 2 66,7% 1 33,3% 0 #DIV/0! 1 33,3%

522 Técnico/a de Energias Renováveis 2 0 2 0 0,0% 0 #DIV/0! 0 0,0% 2 100,0% 0 #DIV/0! 2 100,0%

342
Técnico/a de Comunicação – Marketing, 

Relações Públicas e Publicidade
0 1 1 0 #DIV/0! 0 0,0% 0 0,0% 0 #DIV/0! 1 100,0% 1 100,0%

725 Técnico de Ótica Ocular 0 4 4 0 #DIV/0! 3 75,0% 3 75,0% 0 #DIV/0! 1 25,0% 1 25,0%

861 Técnico/a de Proteção Civil 2 4 6 0 0,0% 1 25,0% 1 16,7% 2 100,0% 3 75,0% 5 83,3%

 Totais 13 28 41 7 53,8% 13 46,4% 20 48,8% 6 46,2% 15 53,6% 21 51,2%

m f tm f t m f t

I  – Diplomados a trabalhar (C+F)
J - Diplomados que exercem profissões relacionadas com o curso/AEF 

concluído

K - Diplomados que exercem profissões não relacionadas com o 

curso/AEF concluído
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A -  B - Curso 

AEF 

 Taxa Taxa Taxa Taxa Taxa Taxa

(%) (%) (%) (%) (%) (%)

762 Animador Sociocultural 2 5 7 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 2 100,0% 5 100,0% 7 100,0%

341 Técnico/a de Comércio 2 1 3 2 100,0% 1 100,0% 3 100,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%

 Totais 4 6 10 2 50,0% 1 16,7% 3 30,0% 2 50,0% 5 83,3% 7 70,0%

  

A -  B - Curso 

AEF 

 Taxa Taxa Taxa Taxa Taxa Taxa

(%) (%) (%) (%) (%) (%)

762 Animador Sociocultural 0 0 0 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0!

341 Técnico/a de Comércio 0 0 0 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0!

 Totais 0 0 0 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0!

Anexo B

Registo de Informação sobre diplomados a exercer profissões relacionadas com o curso/AEF (Indicador EQAVET 6a) 

Designação do Operador: Escola Profissional Gustave Eiffel - Polo de Queluz          Código SIGO: 0555          Concelho: Sintra

Ciclo de Formação  2014 a 2017                                                                                  Data de recolha _______Abril2019__________

C – Diplomados empregados por 

conta de outrem

D - Diplomados que exercem profissões relacionadas com o curso/AEF 

concluído

E - Diplomados que exercem profissões não relacionadas com o 

curso/AEF concluído

Situação 1: Diplomados empregados por conta de outrem

Situação 2: Diplomados empregados por conta própria

F – Diplomados empregados por 

conta própria

G - Diplomados que exercem profissões relacionadas com o curso/AEF 

concluído

H - Diplomados que exercem profissões não relacionadas com o 

curso/AEF concluído
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A -  B - Curso 

AEF 

 Taxa Taxa Taxa Taxa Taxa Taxa

(%) (%) (%) (%) (%) (%)

762 Animador Sociocultural 2 5 7 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 2 100,0% 5 100,0% 7 100,0%

341 Técnico/a de Comércio 2 1 3 2 100,0% 1 100,0% 3 100,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%

 Totais 4 6 10 2 50,0% 1 16,7% 3 30,0% 2 50,0% 5 83,3% 7 70,0%

I  – Diplomados a trabalhar (C+F)
J - Diplomados que exercem profissões relacionadas com o curso/AEF 

concluído

K - Diplomados que exercem profissões não relacionadas com o 

curso/AEF concluído
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A -  B - Curso 

AEF 

 Taxa Taxa Taxa Taxa Taxa Taxa

(%) (%) (%) (%) (%) (%)

213 Curso Profissional de  Multimédia 7 2 9 2 28,6% 0 0,0% 2 22,2% 5 71,4% 2 100,0% 7 77,8%

523
Curso Profissional de  Eletrónica, 

Automação e Computadores
3 0 3 3 100,0% 0 #DIV/0! 3 100,0% 0 0,0% 0 #DIV/0! 0 0,0%

729
Curso Profissional Técnico Auxiliar de 

Saúde
0 2 2 0 #DIV/0! 2 100,0% 2 100,0% 0 #DIV/0! 0 0,0% 0 0,0%

 Totais 10 4 14 5 50,0% 2 50,0% 7 50,0% 5 50,0% 2 50,0% 7 50,0%

  

A -  B - Curso 

AEF 

 Taxa Taxa Taxa Taxa Taxa Taxa

(%) (%) (%) (%) (%) (%)

213 Curso Profissional de  Multimédia 0 0 0 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0!

523
Curso Profissional de  Eletrónica, 

Automação e Computadores
0 0 0 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0!

729
Curso Profissional Técnico Auxiliar de 

Saúde
0 0 0 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0!

 Totais 0 0 0 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0!

Anexo B

Registo de Informação sobre diplomados a exercer profissões relacionadas com o curso/AEF (Indicador EQAVET 6a) 

Designação do Operador: Escola Profissional Gustave Eiffel - Polo de Arruda dos Vinhos            Código SIGO: 3959          Concelho: Arruda dos Vinhos

Ciclo de Formação  2014 a 2017                                                                                  Data de recolha Março 2019

C – Diplomados empregados por 

conta de outrem

D - Diplomados que exercem profissões relacionadas com o curso/AEF 

concluído

E - Diplomados que exercem profissões não relacionadas com o 

curso/AEF concluído

Situação 1: Diplomados empregados por conta de outrem

Situação 2: Diplomados empregados por conta própria

F – Diplomados empregados por 

conta própria

G - Diplomados que exercem profissões relacionadas com o curso/AEF 

concluído

H - Diplomados que exercem profissões não relacionadas com o 

curso/AEF concluído
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A -  B - Curso 

AEF 

 Taxa Taxa Taxa Taxa Taxa Taxa

(%) (%) (%) (%) (%) (%)

213 Curso Profissional de  Multimédia 7 2 9 2 28,6% 0 0,0% 2 22,2% 5 71,4% 2 100,0% 7 77,8%

523
Curso Profissional de  Eletrónica, 

Automação e Computadores
3 0 3 3 100,0% 0 #DIV/0! 3 100,0% 0 0,0% 0 #DIV/0! 0 0,0%

729
Curso Profissional Técnico Auxiliar de 

Saúde
0 2 2 0 #DIV/0! 2 100,0% 2 100,0% 0 #DIV/0! 0 0,0% 0 0,0%

 Totais 10 4 14 5 50,0% 2 50,0% 7 50,0% 5 50,0% 2 50,0% 7 50,0%

I  – Diplomados a trabalhar (C+F)
J - Diplomados que exercem profissões relacionadas com o curso/AEF 

concluído

K - Diplomados que exercem profissões não relacionadas com o 

curso/AEF concluído

m f tm f t m f t
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A -  B - Curso 

AEF 

 Taxa Taxa Taxa Taxa Taxa Taxa

(%) (%) (%) (%) (%) (%)

523 Técnico/a de  Mecatrónica 5 0 5 5 100,0% 0 #DIV/0! 5 100,0% 0 0,0% 0 #DIV/0! 0 0,0%

525
Técnico/a de Manut. Indust. -  

Mecatrónica Automóvel
7 0 7 7 100,0% 0 #DIV/0! 7 100,0% 0 0,0% 0 #DIV/0! 0 0,0%

811 Técnico/a de  Cozinha/Pastelaria 3 5 8 2 66,7% 3 60,0% 5 62,5% 1 33,3% 2 40,0% 3 37,5%

811 Técnico/a de  Restaurante/Bar 2 0 2 2 100,0% 0 #DIV/0! 2 100,0% 0 0,0% 0 #DIV/0! 0 0,0%

 Totais 17 5 22 16 94,1% 3 60,0% 19 86,4% 1 5,9% 2 40,0% 3 13,6%

  

A -  B - Curso 

AEF 

 Taxa Taxa Taxa Taxa Taxa Taxa

(%) (%) (%) (%) (%) (%)

523 Técnico/a de  Mecatrónica 1 0 1 0 0,0% 0 #DIV/0! 0 0,0% 1 100,0% 0 #DIV/0! 1 100,0%

525
Técnico/a de Manut. Indust. -  

Mecatrónica Automóvel
0 0 0 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0!

811 Técnico/a de  Cozinha/Pastelaria 0 0 0 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0!

811 Técnico/a de  Restaurante/Bar 0 0 0 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0!

 Totais 1 0 1 0 0,0% 0 #DIV/0! 0 0,0% 1 100,0% 0 #DIV/0! 1 100,0%

m f t m f t

t
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m f t m f

Anexo B

Registo de Informação sobre diplomados a exercer profissões relacionadas com o curso/AEF (Indicador EQAVET 6a) 

Designação do Operador: Escola Profissional Gustave Eiffel - Polo do Entroncamento          Código SIGO: 0789          Concelho: Entroncamento

Ciclo de Formação  2014 a 2017                                                                                  Data de recolha _Abril de 2019________________

C – Diplomados empregados por 

conta de outrem

D - Diplomados que exercem profissões relacionadas com o curso/AEF 

concluído

E - Diplomados que exercem profissões não relacionadas com o 

curso/AEF concluído

Situação 1: Diplomados empregados por conta de outrem

Situação 2: Diplomados empregados por conta própria

F – Diplomados empregados por 

conta própria

G - Diplomados que exercem profissões relacionadas com o curso/AEF 

concluído

H - Diplomados que exercem profissões não relacionadas com o 

curso/AEF concluído
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A -  B - Curso 

AEF 

 Taxa Taxa Taxa Taxa Taxa Taxa

(%) (%) (%) (%) (%) (%)

523 Técnico/a de  Mecatrónica 6 0 6 5 83,3% 0 #DIV/0! 5 83,3% 1 16,7% 0 #DIV/0! 1 16,7%

525
Técnico/a de Manut. Indust. -  

Mecatrónica Automóvel
7 0 7 7 100,0% 0 #DIV/0! 7 100,0% 0 0,0% 0 #DIV/0! 0 0,0%

811 Técnico/a de  Cozinha/Pastelaria 3 5 8 2 66,7% 3 60,0% 5 62,5% 1 33,3% 2 40,0% 3 37,5%

811 Técnico/a de  Restaurante/Bar 2 0 2 2 100,0% 0 #DIV/0! 2 100,0% 0 0,0% 0 #DIV/0! 0 0,0%

 Totais 18 5 23 16 88,9% 3 60,0% 19 82,6% 2 11,1% 2 40,0% 4 17,4%

m f tm f t m f t

I  – Diplomados a trabalhar (C+F)
J - Diplomados que exercem profissões relacionadas com o curso/AEF 

concluído

K - Diplomados que exercem profissões não relacionadas com o 

curso/AEF concluído


