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1. Apresentação da instituição

1.1. História (Natureza da instituição e seu contexto

A proposta de criação da Escola Profissional de Teatro de Cascais foi apresentada pela Câmara Municipal 
de Cascais e pelo Teatro Experimental de Cascais (TEC) em Junho de 1992. Surge sobretudo da 
consciencialização de que o desenvolvimento cultural constit
de desenvolvimento regional e da necessidade de formar profissionais de Teatro com qualidade. A este 
facto aliou-se a existência, no Concelho de Cascais, de uma população juvenil motivada e desperta para 
a área do teatro, fruto do trabalho que, de há vários anos, o TEC vem a desenvolver junto das escolas 
dos vários níveis de ensino. 

Assim, a 12 de Outubro de 1992 foi constituída a Escola Profissional de Teatro de Cascais, pessoa 
colectiva de natureza associativa, sem

A EPTC tem autonomia financeira, jurídica e pedagógica e a sua sede situa
Bairro da Alegria, Amoreira, Alcabideche.

A Associação TEC – Teatro Experimental de Cascais, Associação para o Ensino das Artes 
Produção Teatral é a entidade proprietária da escola.

1.2. Contextualização geográfica e económica
A Escola Profissional de Teatro de Cascais situa
concelho de Cascais, estando inserida na Região NU
na NUT III da Grande Lisboa. Situado a 27 quilómetros de Lisboa e junto à orla costeira atlântica, no 
extremo sul-ocidental da Península de Lisboa, o Concelho de Cascais está confinado geograficamente a
Norte com Sintra, a Leste com Oeiras e a Sul e a Oeste com o Oceano Atlântico.
O município de Cascais subdivide
Estoril e São Domingos de Rana. Cascais mantém o seu estatuto de vila, pos
214.134 habitantes. 

A conjugação destes elementos confere a este concelho uma dinâmica de crescimento e 
desenvolvimento que se manifesta na implementação de empresas do sector terciário.

No que diz respeito à caracterização demográf
registou um aumento populacional de 3,7%, entre 2011 e 2021. Podemos, assim, afirmar que Cascais é 
um concelho atrativo, especialmente se consideramos a sua localização geográfica privilegiada e a forte 
oferta de emprego no sector turístico, uma vez que é um dos principais destinos turísticos em Portugal. 
Contudo, e muito embora a Escola Profissional de Teatro de Cascais possa ter vindo a beneficiar da sua 
excelente localização geográfica e do crescente a
EPTC procura continuamente adequar a oferta formativa às necessidades nacionais e não apenas locais, 
desenvolvendo nos seus alunos competências técnicas e transversais que lhes permitam a integração no 
mercado de trabalho não só português, como também internacional, e em vários meios 
teatro, televisão, publicidade. 
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Apresentação da instituição 

História (Natureza da instituição e seu contexto) 

A proposta de criação da Escola Profissional de Teatro de Cascais foi apresentada pela Câmara Municipal 
de Cascais e pelo Teatro Experimental de Cascais (TEC) em Junho de 1992. Surge sobretudo da 
consciencialização de que o desenvolvimento cultural constitui parte integrante de qualquer processo 
de desenvolvimento regional e da necessidade de formar profissionais de Teatro com qualidade. A este 

se a existência, no Concelho de Cascais, de uma população juvenil motivada e desperta para 
eatro, fruto do trabalho que, de há vários anos, o TEC vem a desenvolver junto das escolas 

Assim, a 12 de Outubro de 1992 foi constituída a Escola Profissional de Teatro de Cascais, pessoa 
colectiva de natureza associativa, sem fins lucrativos. 

A EPTC tem autonomia financeira, jurídica e pedagógica e a sua sede situa-se na Rua de Damão, n.º 109, 
Bairro da Alegria, Amoreira, Alcabideche. 

Teatro Experimental de Cascais, Associação para o Ensino das Artes 
Produção Teatral é a entidade proprietária da escola. 

Contextualização geográfica e económica 
A Escola Profissional de Teatro de Cascais situa-se na zona da Amoreira, freguesia de Alcabideche, 
concelho de Cascais, estando inserida na Região NUT II da Área Metropolitana de Lisboa e, dentro desta, 
na NUT III da Grande Lisboa. Situado a 27 quilómetros de Lisboa e junto à orla costeira atlântica, no 

ocidental da Península de Lisboa, o Concelho de Cascais está confinado geograficamente a
Norte com Sintra, a Leste com Oeiras e a Sul e a Oeste com o Oceano Atlântico. 
O município de Cascais subdivide-se em quatro freguesias: Alcabideche, Carcavelos e Parede, Cascais e 
Estoril e São Domingos de Rana. Cascais mantém o seu estatuto de vila, possuindo uma população de 

A conjugação destes elementos confere a este concelho uma dinâmica de crescimento e 
desenvolvimento que se manifesta na implementação de empresas do sector terciário.

No que diz respeito à caracterização demográfica, com base nos resultados do CENSOS 2021, Cascais 
registou um aumento populacional de 3,7%, entre 2011 e 2021. Podemos, assim, afirmar que Cascais é 
um concelho atrativo, especialmente se consideramos a sua localização geográfica privilegiada e a forte 
oferta de emprego no sector turístico, uma vez que é um dos principais destinos turísticos em Portugal. 
Contudo, e muito embora a Escola Profissional de Teatro de Cascais possa ter vindo a beneficiar da sua 
excelente localização geográfica e do crescente aumento populacional do concelho em que se insere, a 
EPTC procura continuamente adequar a oferta formativa às necessidades nacionais e não apenas locais, 
desenvolvendo nos seus alunos competências técnicas e transversais que lhes permitam a integração no 

rcado de trabalho não só português, como também internacional, e em vários meios 
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A proposta de criação da Escola Profissional de Teatro de Cascais foi apresentada pela Câmara Municipal 
de Cascais e pelo Teatro Experimental de Cascais (TEC) em Junho de 1992. Surge sobretudo da 

ui parte integrante de qualquer processo 
de desenvolvimento regional e da necessidade de formar profissionais de Teatro com qualidade. A este 

se a existência, no Concelho de Cascais, de uma população juvenil motivada e desperta para 
eatro, fruto do trabalho que, de há vários anos, o TEC vem a desenvolver junto das escolas 

Assim, a 12 de Outubro de 1992 foi constituída a Escola Profissional de Teatro de Cascais, pessoa 

se na Rua de Damão, n.º 109, 

Teatro Experimental de Cascais, Associação para o Ensino das Artes Dramáticas e 

se na zona da Amoreira, freguesia de Alcabideche, 
T II da Área Metropolitana de Lisboa e, dentro desta, 

na NUT III da Grande Lisboa. Situado a 27 quilómetros de Lisboa e junto à orla costeira atlântica, no 
ocidental da Península de Lisboa, o Concelho de Cascais está confinado geograficamente a 

 
se em quatro freguesias: Alcabideche, Carcavelos e Parede, Cascais e 

suindo uma população de 

A conjugação destes elementos confere a este concelho uma dinâmica de crescimento e 
desenvolvimento que se manifesta na implementação de empresas do sector terciário. 

ica, com base nos resultados do CENSOS 2021, Cascais 
registou um aumento populacional de 3,7%, entre 2011 e 2021. Podemos, assim, afirmar que Cascais é 
um concelho atrativo, especialmente se consideramos a sua localização geográfica privilegiada e a forte 
oferta de emprego no sector turístico, uma vez que é um dos principais destinos turísticos em Portugal. 
Contudo, e muito embora a Escola Profissional de Teatro de Cascais possa ter vindo a beneficiar da sua 

umento populacional do concelho em que se insere, a 
EPTC procura continuamente adequar a oferta formativa às necessidades nacionais e não apenas locais, 
desenvolvendo nos seus alunos competências técnicas e transversais que lhes permitam a integração no 

rcado de trabalho não só português, como também internacional, e em vários meios - cinema, 
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1.3. Missão, visão e objetivos estratégicos da instituição

No âmbito dos fins expressos nos seus Estatutos, a Escola Profissional de 
missão o ensino das artes dramáticas. São, desta forma, objectivos da EPTC:

• Contribuir para a realização pessoal dos jovens, proporcionando, designadamente, a preparação 
adequada para a vida ativa; 

• Proporcionar os mecanismos 
a planificação, realização e avaliação de estágios;

• Proporcionar uma formação integral e integrada dos jovens, qualificando
profissional e para o prosseguimento de est

• Proporcionar acompanhamento ao processo de integração profissional dos jovens;

• Prestar serviços educativos e culturais à comunidade na base de uma troca e enriquecimento 
mútuos; 

• Analisar necessidades de formação locais e regionais e proporciona
adequadas. 

Escola Profissional de Teatro de Cascais 

Missão, visão e objetivos estratégicos da instituição 

No âmbito dos fins expressos nos seus Estatutos, a Escola Profissional de Teatro de Cascais tem como 
missão o ensino das artes dramáticas. São, desta forma, objectivos da EPTC: 

Contribuir para a realização pessoal dos jovens, proporcionando, designadamente, a preparação 

Proporcionar os mecanismos de aproximação entre a escola e o mundo do trabalho, nomeadamente, 
a planificação, realização e avaliação de estágios; 

Proporcionar uma formação integral e integrada dos jovens, qualificando
profissional e para o prosseguimento de estudos; 

Proporcionar acompanhamento ao processo de integração profissional dos jovens;

Prestar serviços educativos e culturais à comunidade na base de uma troca e enriquecimento 

Analisar necessidades de formação locais e regionais e proporcionar as respostas formativas 
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Teatro de Cascais tem como 

Contribuir para a realização pessoal dos jovens, proporcionando, designadamente, a preparação 

de aproximação entre a escola e o mundo do trabalho, nomeadamente, 

Proporcionar uma formação integral e integrada dos jovens, qualificando-os para o exercício 

Proporcionar acompanhamento ao processo de integração profissional dos jovens; 

Prestar serviços educativos e culturais à comunidade na base de uma troca e enriquecimento 

r as respostas formativas 



Escola Profissional de Teatro de Cascais

 

1.4. Estrutura orgânica da instituição e cargos associados

 

 

 

Competências da equipa EQAVET

 

Coordenador EQAVET 

Promover a articulação entre a Escola e a equipa;

Convocar e presidir às reuniões ordinárias e 

Articular o trabalho desenvolvido pelos diferentes elementos da equipa;

Coordenar a elaboração dos documentos do sistema EQAVET;

Elaborar o relatório do Operador.
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Estrutura orgânica da instituição e cargos associados 

Competências da equipa EQAVET 

Promover a articulação entre a Escola e a equipa; 

reuniões ordinárias e extraordinárias; 

Articular o trabalho desenvolvido pelos diferentes elementos da equipa; 

Coordenar a elaboração dos documentos do sistema EQAVET; 

relatório do Operador. 
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Equipa EQAVET 

Desenvolver e melhorar o processo de alinhamento do sistema d
EQAVET, destacando-se de seguida, algumas atividades mais relevantes;

Identificação dos Stakeholders relevantes para o sistema de garantia de qualidade EQAVET, assim como 
do seu nível de intervenção, sedes e momentos em
corresponsabilização pelo processo de melhoria contínua da oferta de EFP;

Definição de indicadores e metas

Diagnóstico da situação da instituição,
e aos indicadores selecionados. Definir planos de melhoria;

Assegurar estratégias de envolvimento, monitorização e implementação do processo de qualidade, 
assegurando uma metodologia melhoria contínua;

Elaborar, atualizar e melhorar o Documento

Organização e dinamização da divulgação dos resultados.

 

1.5. Identificação da oferta formativa de nível 4

 

Tipologia do curso Designação do curso

Nivel IV Intérprete/actor/actriz
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Desenvolver e melhorar o processo de alinhamento do sistema de garantia da qualidade com o Quadro 
se de seguida, algumas atividades mais relevantes; 

relevantes para o sistema de garantia de qualidade EQAVET, assim como 
do seu nível de intervenção, sedes e momentos em que o diálogo institucional ocorrerá, garantindo uma 
corresponsabilização pelo processo de melhoria contínua da oferta de EFP; 

e metas e assegurar a sua monitorização; 

Diagnóstico da situação da instituição, antecipando áreas de força e fraqueza, face às práticas de gestão 
e aos indicadores selecionados. Definir planos de melhoria; 

Assegurar estratégias de envolvimento, monitorização e implementação do processo de qualidade, 
assegurando uma metodologia melhoria contínua; 

Documento-Base; 

Organização e dinamização da divulgação dos resultados. 

dentificação da oferta formativa de nível 4 

Designação do curso 

N.º de Turmas/Grupos de Formação N.º de 
Alunos/Formandos

(Totais por curso, em cada ano letivo)

20/ 21 19 

N.º 
T/GF 

N.º 
AL 

N.º 
T/GF 

Intérprete/actor/actriz 2 55 2 
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e garantia da qualidade com o Quadro 

relevantes para o sistema de garantia de qualidade EQAVET, assim como 
que o diálogo institucional ocorrerá, garantindo uma 

orça e fraqueza, face às práticas de gestão 

Assegurar estratégias de envolvimento, monitorização e implementação do processo de qualidade, 

N.º de Turmas/Grupos de Formação N.º de 
Alunos/Formandos 

em cada ano letivo) 

9 /20 18 / 19 

N.º 
AL 

N.º 
T/GF 

N.º 
AL 

51 2 43 
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2. Diagnóstico para o processo de alinhamento com o Quadro EQAVET e opções a tomar

Para fazer o diagnóstico da escola relativamente ao processo de alinhamento, utilizou

para alinhamento (anexo 1 do guia para alinhamento EQAVET).

Encontra-se no Diagnóstico (doc. 4) uma tabela que permite verificar o ponto de partida da escola e as 

atividades necessárias desenvolver para o alinhamento dos processos com o quadro EQAVET.

De uma forma muito resumida o diagnóstico da escola é o seguinte:

• Não recolhe dados para os indicadores EQAVET (4a; 5a; 6a e 6b3);

• Não tem metas/objetivos estabelecidos para os 

• Não tem definida a metodologia de monitorização através de indicadores;

• Não tem uma metodologia de análise de resultados de indicadores e identificação de planos de ações 

envolvendo os Stakeholders; 

• Não tem um sistema de garant

• Não existe uma metodologia definida de identificação de necessidades de formação;

• Não estão definidos os Stakeholders

• Não existe processo de autoavaliação consensualizado com 

resultados são tornados públicos.
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Diagnóstico para o processo de alinhamento com o Quadro EQAVET e opções a tomar

da escola relativamente ao processo de alinhamento, utilizou

para alinhamento (anexo 1 do guia para alinhamento EQAVET). 

se no Diagnóstico (doc. 4) uma tabela que permite verificar o ponto de partida da escola e as 

ssárias desenvolver para o alinhamento dos processos com o quadro EQAVET.

De uma forma muito resumida o diagnóstico da escola é o seguinte: 

Não recolhe dados para os indicadores EQAVET (4a; 5a; 6a e 6b3);  

tem metas/objetivos estabelecidos para os indicadores EQAVET;  

Não tem definida a metodologia de monitorização através de indicadores;  

Não tem uma metodologia de análise de resultados de indicadores e identificação de planos de ações 

  

sistema de garantia da qualidade nem responsabilidades definidas a este nível;

Não existe uma metodologia definida de identificação de necessidades de formação;

Stakeholders relevantes nem a metodologia de consulta;

toavaliação consensualizado com Stakeholders 

resultados são tornados públicos.  
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Diagnóstico para o processo de alinhamento com o Quadro EQAVET e opções a tomar 

da escola relativamente ao processo de alinhamento, utilizou-se o referencial 

se no Diagnóstico (doc. 4) uma tabela que permite verificar o ponto de partida da escola e as 

ssárias desenvolver para o alinhamento dos processos com o quadro EQAVET. 

Não tem uma metodologia de análise de resultados de indicadores e identificação de planos de ações 

ia da qualidade nem responsabilidades definidas a este nível;  

Não existe uma metodologia definida de identificação de necessidades de formação;  

relevantes nem a metodologia de consulta;  

 nem a forma como os 
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3. Stakeholders 

Os Stakeholders relevantes para a gestão e melhoria e as metodologias para a sua participação, 

encontram-se identificados na tabela de 

previstos: 

Externos: 

Encarregado Educação 

Câmara Municipal de Cascais 

Teatro Experimental de Cascais 

Entidades empregadoras 

Fundação D. Luís I 

 

Internos: 

Alunos 

Docentes 

Não Docentes 

Psicólogo 

Escola Profissional de Teatro de Cascais 

relevantes para a gestão e melhoria e as metodologias para a sua participação, 

se identificados na tabela de Stakeholders (doc. 6). Identifica-se de seguida os 
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relevantes para a gestão e melhoria e as metodologias para a sua participação, 

se de seguida os Stakeholders 
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4. Indicadores 

4.1.  Definição dos objetivos, metas, estratégica de monitorização e de recolha de 
dados 

No plano de indicadores (doc. 7) apresenta

Stakeholders e tendo em consideração os objetivos estratégicos definidos e ainda os indicadores 

EQAVET propostas para o alinhamento.

Descrimina-se ainda na mesma tabela as metas, estratégias de monitorização, metodologia de recolha 

de dados e responsáveis. Apresenta

 

Indicadores EQAVET 

- 4a taxa de conclusão dos cursos

- 5a Colocação após Conclusão dos Cursos

- 6a – diplomados a exercer profissões relacionadas com o curso

- 6b3 - satisfação dos empregadores

 

Indicadores alerta 

- Inscrições 

- Módulos concluídos 

- Avaliação componente pedagógica 

- Avaliação satisfação alunos 

- Avaliação satisfação Docentes

- Avaliação satisfação Não

- Avaliação satisfação EE 
  

Escola Profissional de Teatro de Cascais 

Definição dos objetivos, metas, estratégica de monitorização e de recolha de 

No plano de indicadores (doc. 7) apresenta-se os indicadores definidos pela escola, envolvendo os 

e tendo em consideração os objetivos estratégicos definidos e ainda os indicadores 

EQAVET propostas para o alinhamento. 

se ainda na mesma tabela as metas, estratégias de monitorização, metodologia de recolha 

de dados e responsáveis. Apresenta-se de seguida os indicadores definidos. 

4a taxa de conclusão dos cursos 

5a Colocação após Conclusão dos Cursos 

diplomados a exercer profissões relacionadas com o curso 

satisfação dos empregadores 

Avaliação componente pedagógica - alunos 

Avaliação satisfação alunos  

Avaliação satisfação Docentes 

Avaliação satisfação Não-Docentes 
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Definição dos objetivos, metas, estratégica de monitorização e de recolha de 

se os indicadores definidos pela escola, envolvendo os 

e tendo em consideração os objetivos estratégicos definidos e ainda os indicadores 

se ainda na mesma tabela as metas, estratégias de monitorização, metodologia de recolha 
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4.2. Identificação dos descritores EQAVET/práticas de gestão a utilizar face aos 
e metas a alcançar 

Para o processo de alinhamento com o EQAVET utilizaram

do ciclo de garantia e melhoria da qualidade:

 
Critérios de qualidade Descritores

Fase Planeamento 

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

 As metas/objetivos políticos europeus, nacionais e regionais são refletidos nos objetivos 
locais fixad

 São fixados e supervisionados metas/objetivos explícitos. 
 É organizada uma consulta permanente com as partes interessadas a fim de identificar 

necessidades locais/individuais específicas.
 As responsabilidades em matéria de ge

explicitamente atribuídas.
 O pessoal participa desde o início do processo no planeamento, nomeadamente no que 

se refere ao desenvolvimento da qualidade. 
 Os prestadores planeiam iniciativas de cooperação com outros
 As partes interessadas participam no processo de análise das necessidades locais.
 Os prestadores de EFP dispõem de um sistema de garantia da qualidade explícito e 

transparente. 

Fase Implementação 

Os planos de ação, concebidos em 
consulta com os stakeholders, 
decorrem das metas/objetivos 
visados e são apoiados por 
parcerias diversas. 

- Os recursos são adequadamente calculados/atribuídos a nível interno, tendo em vista 
alcançar os objetivos traçados no

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

- O plano estratégico para desenvolvimento das competências do pessoal indica a 
necessidade de formação para professores e formad

- O pessoal frequenta regularmente formação e desenvolve cooperação com as partes 
interessadas externas com vista a apoiar o desenvolvimento de capacidades
melhoria

Fase Avaliação 

As avaliações de resultados e 
processos regularmente efetuadas 
permitem identificar as melhorias 
necessárias. 

 A autoavaliação é efetuada periodicamente de acordo com os quadros regulamentares 
regionais ou nacionais ou por iniciativa dos prestadores de EFP.

 A avaliação e a revisão abrangem os processos e os resultados do 
avaliação da satisfação do formando, assim como o desempenho e satisfação do 
pessoal.

 A avaliação e a revisão incluem mecanismos adequados e eficazes para envolver as 
partes interessadas a nível interno e externo.

 São implementados sistemas de alerta rápido. 

Fase Revisão 

Os resultados da avaliação são 
utilizados para se elaborarem 
planos de ação adequados à 
revisão das práticas existentes. 

 São recolhidas impressões dos formandos sobre as suas experiências individu
aprendizagem e o ambiente de aprendizagem e ensino. São utilizadas conjuntamente 
com as impressões dos professores, para inspirar novas ações.

 É dado amplo conhecimento público da informação sobre os resultados da revisão. 
 Os procedimentos de recol

estratégico de aprendizagem da organização.
 Os resultados do processo de avaliação são discutidos com as partes interessadas, 

sendo elaborados planos de ação adequados 
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Identificação dos descritores EQAVET/práticas de gestão a utilizar face aos 

Para o processo de alinhamento com o EQAVET utilizaram-se os respetivos descritores nas quatro fases 

do ciclo de garantia e melhoria da qualidade: 

Descritores 

As metas/objetivos políticos europeus, nacionais e regionais são refletidos nos objetivos 
locais fixados pelos prestadores de EFP.  
São fixados e supervisionados metas/objetivos explícitos.  
É organizada uma consulta permanente com as partes interessadas a fim de identificar 
necessidades locais/individuais específicas. 
As responsabilidades em matéria de gestão e desenvolvimento da qualidade foram 
explicitamente atribuídas. 
O pessoal participa desde o início do processo no planeamento, nomeadamente no que 
se refere ao desenvolvimento da qualidade.  
Os prestadores planeiam iniciativas de cooperação com outros
As partes interessadas participam no processo de análise das necessidades locais.
Os prestadores de EFP dispõem de um sistema de garantia da qualidade explícito e 
transparente.  

Os recursos são adequadamente calculados/atribuídos a nível interno, tendo em vista 
alcançar os objetivos traçados nos planos de aplicação. 
São apoiadas de modo explícito parcerias pertinentes e abrangentes para levar a cabo 
as ações previstas.  
O plano estratégico para desenvolvimento das competências do pessoal indica a 
necessidade de formação para professores e formadores. 
O pessoal frequenta regularmente formação e desenvolve cooperação com as partes 
interessadas externas com vista a apoiar o desenvolvimento de capacidades
melhoria. 

A autoavaliação é efetuada periodicamente de acordo com os quadros regulamentares 
regionais ou nacionais ou por iniciativa dos prestadores de EFP.
A avaliação e a revisão abrangem os processos e os resultados do 
avaliação da satisfação do formando, assim como o desempenho e satisfação do 
pessoal. 
A avaliação e a revisão incluem mecanismos adequados e eficazes para envolver as 
partes interessadas a nível interno e externo. 
São implementados sistemas de alerta rápido.  

São recolhidas impressões dos formandos sobre as suas experiências individu
aprendizagem e o ambiente de aprendizagem e ensino. São utilizadas conjuntamente 
com as impressões dos professores, para inspirar novas ações.
É dado amplo conhecimento público da informação sobre os resultados da revisão. 
Os procedimentos de recolha de feedback e de revisão fazem parte de um processo 
estratégico de aprendizagem da organização. 
Os resultados do processo de avaliação são discutidos com as partes interessadas, 
sendo elaborados planos de ação adequados  

 

Documento Base 

10 / 11 

Identificação dos descritores EQAVET/práticas de gestão a utilizar face aos objetivos 

se os respetivos descritores nas quatro fases 

As metas/objetivos políticos europeus, nacionais e regionais são refletidos nos objetivos 

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

stão e desenvolvimento da qualidade foram 

O pessoal participa desde o início do processo no planeamento, nomeadamente no que 

Os prestadores planeiam iniciativas de cooperação com outros prestadores de EFP. 
As partes interessadas participam no processo de análise das necessidades locais. 
Os prestadores de EFP dispõem de um sistema de garantia da qualidade explícito e 

Os recursos são adequadamente calculados/atribuídos a nível interno, tendo em vista 

São apoiadas de modo explícito parcerias pertinentes e abrangentes para levar a cabo 

O plano estratégico para desenvolvimento das competências do pessoal indica a 

O pessoal frequenta regularmente formação e desenvolve cooperação com as partes 
interessadas externas com vista a apoiar o desenvolvimento de capacidades e a 

A autoavaliação é efetuada periodicamente de acordo com os quadros regulamentares 
regionais ou nacionais ou por iniciativa dos prestadores de EFP. 
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 

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

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

e de revisão fazem parte de um processo 

Os resultados do processo de avaliação são discutidos com as partes interessadas, 
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4.3. Metodologia de análise de 
definidas e metodologia de disponibilização de informação

 

A gestão dos indicadores passará, de acordo com o ciclo da qualidade, por 4 fases:

Planear – planear como se vai atingir as metas estabelecidas, 

Implementar – implementar os planos de ação e acompanhar;

Avaliar – Avalia os resultados atingidos e a eficácia das ações implementadas;

Revisão - Reuniões com os Stakeholders

 
As práticas de gestão para alcançar as metas definidas encontram

autoavaliação (doc. 8) e no Plano de ações de melhoria (doc. 9). Existem ainda práticas de gestão que a 

escola aplica regularmente fazendo

 

Os dados recolhidos, de acordo com a sua natureza, são avaliados trimestralmente, anualmente ou após 

um ciclo de formação (3 anos). Esta avaliação decorre 

Pedagógico (onde estão representados empresários, autarcas, professores, alunos e encarregados de 

educação), bem como pelos Órgãos de Direção da Escola, o que permite corrigir estratégias e 

implementar novas medidas. 

Da avaliação referida resulta um plano de ações de m

 

No final de cada ano letivo, será da responsabilidade da Equipa EQAVET a realização de um relatório 

com o grau de cumprimento das metas estabelecidas e com as ações identificadas.

As conclusões da avaliação de indicadores serão divulgad

final do ano letivo ou no final do 

Docentes, Não docentes, Encarregados de Educação e Conselho 
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Metodologia de análise de dados, práticas de gestão para alcançar as metas 
definidas e metodologia de disponibilização de informação 

A gestão dos indicadores passará, de acordo com o ciclo da qualidade, por 4 fases:

planear como se vai atingir as metas estabelecidas, definindo planos de ações de melhoria;

os planos de ação e acompanhar; 

Avalia os resultados atingidos e a eficácia das ações implementadas; 

Stakeholders para analisar os resultados e determinar 

para alcançar as metas definidas encontram-se identificadas no relatório de 

autoavaliação (doc. 8) e no Plano de ações de melhoria (doc. 9). Existem ainda práticas de gestão que a 

escola aplica regularmente fazendo parte das suas ferramentas de ensino. 

Os dados recolhidos, de acordo com a sua natureza, são avaliados trimestralmente, anualmente ou após 

Esta avaliação decorre nos Conselhos de Turma, no Conselho Artístico e 

nde estão representados empresários, autarcas, professores, alunos e encarregados de 

educação), bem como pelos Órgãos de Direção da Escola, o que permite corrigir estratégias e 

Da avaliação referida resulta um plano de ações de melhoria (doc. 9).  

No final de cada ano letivo, será da responsabilidade da Equipa EQAVET a realização de um relatório 

com o grau de cumprimento das metas estabelecidas e com as ações identificadas.

As conclusões da avaliação de indicadores serão divulgadas trimestralmente, sempre que aplicável, 

no final do ciclo, na Página da Escola. Será ainda feita a divulgação nas reuniões

Docentes, Não docentes, Encarregados de Educação e Conselho Artístico e Pedagógico.
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dados, práticas de gestão para alcançar as metas 

A gestão dos indicadores passará, de acordo com o ciclo da qualidade, por 4 fases: 

definindo planos de ações de melhoria; 

para analisar os resultados e determinar ações de melhoria. 

se identificadas no relatório de 

autoavaliação (doc. 8) e no Plano de ações de melhoria (doc. 9). Existem ainda práticas de gestão que a 

Os dados recolhidos, de acordo com a sua natureza, são avaliados trimestralmente, anualmente ou após 

Conselhos de Turma, no Conselho Artístico e 

nde estão representados empresários, autarcas, professores, alunos e encarregados de 

educação), bem como pelos Órgãos de Direção da Escola, o que permite corrigir estratégias e 

No final de cada ano letivo, será da responsabilidade da Equipa EQAVET a realização de um relatório 

com o grau de cumprimento das metas estabelecidas e com as ações identificadas. 

as trimestralmente, sempre que aplicável, no 

ciclo, na Página da Escola. Será ainda feita a divulgação nas reuniões de 

Pedagógico.  


