
A incluir no Projeto Educativo 

 

Missão:   

Qualificar com rigor, exigência, inovação e profissionalismo os jovens para um mercado de 

trabalho competitivo, global e em constante mutação, incutindo atitudes, valores e 

competências pessoais e sociais. 

 

Visão:  

Associar o esforço de aprendizagem na escola ao trabalho desenvolvido na empresa, 

assentando em três linhas de ação: exigência profissional, valorização pessoal e ligação entre a 

escola e o meio empresarial, pretendendo garantir que o ambiente vivido diariamente na 

escola seja semelhante ao vivido na empresa, entendendo que este é um caminho que garante 

a formação de elevada qualidade e a plena empregabilidade. 

 

Objetivos: 

 Promover uma cultura de garantia e melhoria contínua da qualidade baseada em práticas 

de autoavaliação; 

 Garantir a articulação da política de garantia e melhoria contínua da qualidade com os 

objetivos estratégicos do agrupamento; 

 Promover o envolvimento, participação e diálogo com os stakeholders externos e internos 

na gestão do ensino e formação profissional do agrupamento; 

 Promover a adoção de procedimentos e práticas associadas às principais componentes do 

quadro EQAVET; 

 Recolher dados, analisar os resultados alcançados e refletir esses exercícios na melhoria 

das práticas de gestão da EFP; 

 Obter um selo de qualidade. 

 

A incluir no Plano de intervenção estratégica e no Projeto Educativo 

Indicador n.º 4 do EQAVET - Taxa de conclusão em modalidades de EFP  

a) Percentagem de alunos/formandos que completam cursos de EFP inicial, obtendo 
uma qualificação, em relação ao total dos alunos/formandos que ingressam nesses 
cursos.  

MAPEAMENTO DA SITUAÇÃO ATUAL: 46,34% (2014-2017)  

OBJETIVOS/METAS A ALCANÇAR:  

 2015-2018: 54%; 

 2016-2019: 62%;  

 2017-2020: 70%  

 



Indicador n.º 5 do EQAVET - Taxa de colocação após conclusão de modalidades de EFP:  

a) Proporção de alunos/formandos que completam o curso de EFP e que estão no 
mercado de trabalho, em formação (incluindo nível superior) ou outros destinos, 
no período de 12-36 meses após a conclusão do curso.  

MAPEAMENTO DA SITUAÇÃO ATUAL: 71,92% (2014-2017)  

OBJETIVOS/METAS A ALCANÇAR:  

 2015-2018: 72,50% 

 2016-2019: 73,08% 

 2017-2020: 73,66% 

 

Indicador n.º 6 do EQAVET - Utilização das competências adquiridas no local de trabalho:  

a) Percentagem de alunos/formandos que completam um curso de EFP e que 
trabalham em profissões diretamente relacionadas com o curso/Área de Educação 
e Formação que concluíram.  

MAPEAMENTO DA SITUAÇÃO ATUAL: 64,71% (2014-2017)  

OBJETIVOS/METAS A ALCANÇAR:  

 2015-2018: 64,91% 

 2016-2019: 65,11% 

 2017-2020: 65,31% 

b3) Grau de satisfação dos empregadores com os formandos que completaram um 
curso de EFP.  

MAPEAMENTO DA SITUAÇÃO ATUAL: Média 3,60/4 (2014-2017)  

OBJETIVOS/METAS A ALCANÇAR:  

 2015-2018: 3,61/4 

 2016-2019: 3,62/4 

 2017-2020: 3,63/4 

 

 

 

 


