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Preâmbulo

PREÂMBULO

DB.01/01

O presente documento tem como objetivo afirmar o compromisso do Colégio de Gaia com o alinhamento do
sistema de garantia da qualidade com o Quadro EQAVET, visando a melhoria contínua da oferta de educação e
formação, no contexto da sua missão, visão e intervenção. Além disso, pretende estabelecer as mudanças a
implementar nas práticas em uso neste estabelecimento de ensino, face aos princípios EQAVET e às práticas de
gestão a observar, assim como os indicadores a utilizar.
O documento está organizado em três partes. Na primeira parte, é realizado um enquadramento sobre o sistema de garantia de qualidade e os seus indicadores de referência, de acordo com o Quadro EQAVET e a sua
relevância para o Colégio de Gaia. Na segunda parte do documento, é feita uma caracterização do meio envolvente ao Colégio de Gaia, com especial relevo para o concelho de Vila Nova de Gaia. Finalmente, na terceira parte
do documento, é efetivada uma breve caracterização do Colégio de Gaia e é apresentado o seu compromisso
estratégico, com destaque para as opções do Colégio face às opções respeitantes ao Quadro EQAVET.
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1
1. O sistema de garantia da qualidade

O SISTEMA DE GARANTIA DA QUALIDADE

1.1. Enquadramento geral
Com o instrumento de referência EQAVET (European Quality Assurance Reference Framework for Vocational
Education and Training), pretendemos promover e monitorizar o aperfeiçoamento contínuo da oferta formativa do
Colégio de Gaia, tendo presente uma cultura de melhoria da qualidade e da responsabilização, ao nível de todos
os intervenientes no processo ensino-aprendizagem.
O Quadro EQAVET, ao contrário de outros referenciais de gestão da qualidade – que têm uma natureza genérica e, como tal, podem ser adotados em qualquer setor de atividade – é um instrumento desenhado tendo em
consideração o contexto da educação e formação profissional (EFP). Tal significa que integra conteúdos específicos que são reconhecidos como concorrendo diretamente para a qualidade da EFP, situação evidenciada quando
se analisam os critérios de qualidade, os descritores indicativos e os indicadores do Quadro EQAVET (Figura 1),
já que estes, na sua formulação, remetem para linhas de orientação e práticas que são específicas do contexto
da EFP.
Deste modo, a garantia da qualidade será utilizada como uma abordagem sistemática de modernização da
oferta formativa, sobretudo ao melhorar a eficácia da formação, traduzida na promoção do sucesso escolar. Preconizamos os seguintes objetivos:
• dar tradução prática ao que se encontra estatuído no Quadro EQAVET, instituído pela Recomendação do
Parlamento Europeu e do Conselho de 18 de junho de 2009, que foi concebido para melhorar a EFP, no
espaço europeu;
• contribuir para a maior atratividade e notoriedade da EFP junto dos jovens e encarregados de educação;
• promover uma cultura de garantia e melhoria contínua da qualidade assente em práticas de autoavaliação;
• garantir a articulação da política de garantia e melhoria contínua da qualidade com os objetivos estratégicos
do Colégio de Gaia;
• promover a adoção de procedimentos e práticas associadas às principais componentes do EQAVET, atendendo às quatro fases do ciclo de qualidade, aos critérios de qualidade EQAVET e aos respetivos descritores indicativos;
• recolher dados e analisar de forma sistemática e sistémica os resultados alcançados sobre a atividade
desenvolvida e refletir esse exercício, na melhoria contínua das práticas de gestão do Colégio de Gaia;
• alcançar o selo EQAVET, que comprova que o sistema de garantia da qualidade do operador de EFP se
encontra alinhado com o Quadro Europeu.

1.2. Envolvimento dos stakeholders

DB.01/01

O Quadro EQAVET confere grande enfoque na participação dos stakeholders nos processos de melhoria contínua da qualidade da oferta de EFP.
Assim, para a implementação de um processo de melhoria contínua, condição fundamental para a garantia da
qualidade do ensino que ministra, o Colégio de Gaia entende que o mesmo não pode ser dissociado do envolvimento permanente dos seus stakeholders internos e externos, em torno da consecução dos objetivos da instituição. Estes stakeholders são partes interessadas, podendo ser diretamente afetados pela instituição ou ativamente
preocupados com o seu desempenho. São disso exemplo os alunos, os encarregados de educação, os docentes
e não docentes, os empregadores, os parceiros sociais, as autarquias e a entidade titular do Colégio.
É, pois, entendimento do Colégio de Gaia que todos estes intervenientes devem ter um interesse mútuo em
cooperar entre si.
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Referentes para o alinhamento

Referencial para o alinhamento
com o Quadro EQAVET

Indicadores EQAVET
selecionados

Indicadores

Descritores indicativos

Critérios de qualidade /
Fases do ciclo de qualidade

Ciclo de qualidade

Quadro EQAVET

Critérios de qualidade /
Fases do ciclo de qualidade

• Indicador 4 do EQAVET
• Indicador 5 do EQAVET
• Indicador 6 do EQAVET

Descritores EQAVET /
Práticas de gestão

Quatro princípios fundamentais

•
•
•
•

Visão estratégica e visibilidade dos processos e resultados na gestão da EFP.
Envolvimento dos stakeholders internos e externos.
Melhoria contínua da EFP utilizando os indicadores selecionados.
Utilização das quatro fases do ciclo de qualidade (planeamento, implementação,
avaliação e revisão).

Figura 1. Relação entre o Quadro EQAVET e os referentes do processo de alinhamento com o Quadro EQAVET (ANQEP, 2018).

1.3. Indicadores de referência do Quadro EQAVET
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Embora o Quadro EQAVET inclua um conjunto vasto e complexo de indicadores, num primeiro ciclo de implementação, apenas será trabalhado um conjunto reduzido de indicadores. Assim, dada a importância da promoção
do sucesso educativo, da empregabilidade jovem e da melhoria dos percursos de transição escola-emprego, os
indicadores EQAVET priorizados pela Agência Nacional para a Qualificação e o Ensino Profissional (ANQEP),
para integrarem o modelo nacional, são os seguintes:
• Taxa de conclusão em cursos de EFP – indicador n.º 4 a)
Percentagem de alunos/formandos que completam cursos de EFP inicial (isto é que obtêm uma qualificação) em relação ao total dos alunos/formandos que ingressam nesses cursos.
• Taxa de colocação após conclusão de cursos de EFP – indicador n.º 5 a)
Proporção de alunos/formandos que completam um curso de EFP e que estão no mercado de trabalho, em
formação (incluindo nível superior) ou outros destinos, no período de 12-36 meses após a conclusão do curso.
• Utilização das competências adquiridas no local de trabalho – indicador n.º 6 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.
• Utilização das competências adquiridas no local de trabalho – indicador n.º 6 b3)
Percentagem de empregadores que estão satisfeitos com os formandos que completaram um curso de EFP.
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1.4. Publicitação e comunicação dos resultados
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Como garante da transparência do sistema de garantia da qualidade implementado, são publicitados, junto de
todos os intervenientes no processo de certificação da qualidade, os objetivos institucionais e as metas, bem como
as estratégias e os responsáveis pela sua operacionalização, a calendarização, o processo de avaliação dos resultados, os planos de melhoria implementados e a avaliação da própria revisão.
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2
2. Caracterização do meio envolvente

CARACTERIZAÇÃO DO MEIO ENVOLVENTE

2.1. Contextualização geográfica e económica
A Área Metropolitana do Porto (AMP) encontra-se localizada no
Litoral Norte de Portugal e é constituída, atualmente, por 17 municípios contíguos, numa área aproximada de 2 040 km2, com uma população residente a rondar 1 700 000 habitantes. A AMP é constituída pelos concelhos de Arouca, Espinho, Gondomar, Maia, Matosinhos, Oliveira de Azeméis, Paredes, Porto, Póvoa de Varzim, Santa
Maria da Feira, Santo Tirso, São João da Madeira, Trofa, Vale de
Cambra, Valongo, Vila do Conde e Vila Nova de Gaia (Figura 2).
O concelho de Vila Nova de Gaia, com 301 496 habitantes
(PORDATA, 2017), é o terceiro concelho mais populoso do país e o
mais populoso da Região Norte, agregando 15 freguesias.
O Colégio de Gaia está localizado na União das Freguesias de
Mafamude e Vilar do Paraíso, com 22,56 km2 de área e 52 422 habitantes (Censos de 2011), com uma densidade populacional de
2 323,67 habitantes/km2, sendo a maior e a mais urbana freguesia
do concelho de Vila Nova de Gaia, e onde estão sediados os principais serviços do concelho.

Figura 2. Área Metropolitana do Porto.

2.1.1. Dinâmica populacional
A Tabela 1 apresenta a dinâmica populacional do concelho de Vila Nova de Gaia, comparativamente com a
AMP e Portugal. A partir da sua análise, podemos constatar que:
• a população jovem, entre 2009 e 2015, diminuiu de 15,8% para 14,4%, mantendo-se, contudo, superior
aos valores da AMP e de Portugal (Gráfico 20 – Anexo V);
• a população em idade ativa, no período compreendido entre 2009 e 2015, diminuiu de 70,0% para 68,3%,
apresentando, porém, valores superiores aos da AMP e de Portugal;
• a população jovem, em idade ativa, em 2015, era superior à da AMP e de Portugal;
• a população idosa, no concelho de Vila Nova de Gaia, aumentou em 3,2%, entre 2009 e 2015, mantendose inferior à da AMP e de Portugal, situando-se nos 17,3%;
• o número de indivíduos em idade ativa por idoso, baixou de 4,9 para 3,9, entre 2009 e 2015, mantendo
valores superiores aos da AMP e de Portugal;
• o saldo natural1, em 2015, era negativo (-145), sendo, contudo, superior ao da AMP e de Portugal (Gráfico
21 – Anexo V).
No Gráfico 1, é possível observar a estrutura etária do concelho de Vila Nova de Gaia, que apresenta uma
base mais larga, na faixa dos 0 aos 19 anos, do que a AMP, a Região Norte e Portugal, bem como na faixa entre
os 30 e os 44 anos.
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1

Diferença entre o total de nascimentos e o total de óbitos.
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Tabela 1. Dinâmica populacional do concelho de V. N. de Gaia em relação à AMP e a Portugal.
2009
V. N. Gaia
(concelho)

AMP

Jovens (%) (menos de 15 anos)

15,8

População em idade ativa (%) (dos 15 aos 64 anos)

70,0

Idosos (%) (mais de 65 anos)
Indivíduos em idade ativa por idoso

2013
Portugal

V. N. Gaia
(concelho)

AMP

15,5

15,4

15,0

69,4

66,5

68,9

14,2

15,1

18,1

4,9

4,6

Nascimentos

2 929

Óbitos

2 254
675

Saldo natural (a)

2015
Portugal

V. N. Gaia
(concelho)

AMP

Portugal

14,6

14,7

14,4

14,0

14,2

68,3

65,7

68,3

67,5

65,3

16,1

17,2

19,6

17,3

18,4

20,5

3,7

4,3

4,0

3,3

3,9

3,7

3,2

16 291

99 491

2 437

13 537

82 787

2 469

13 880

85 500

14 157

104 434

2 383

14 764

106 545

2 614

15 245

108 539

2 134

- 4 943

54

- 1 227

- 23 758

- 145

- 1 365

- 23 039

(a) Diferença entre o total de nascimentos e o total de óbitos. (fonte: PORDATA, 2017)

Gráfico 1. População do município de V. N. de Gaia (2015), em relação às NUTS II e NUTS III e a Portugal 2.

2.1.2. Tecido empresarial
De acordo com a classificação portuguesa de atividades económicas (CAE), em 2013, as quatro áreas predominantes do tecido empresarial do concelho de Vila Nova de Gaia eram (Gráfico 22 – Anexo V):
• o comércio por grosso e a retalho; reparação de veículos automóveis e motociclos (20,6%);
• as atividades administrativas e dos serviços de apoio (17,0%);
• as atividades de consultoria, científicas, técnicas e similares (11,7%);
• as atividades de saúde humana e apoio social (9,1%).
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2

Nota: NUTS III – Área Metropolitana do Porto; NUTS II – Região Norte.
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Neste contexto, o Colégio de Gaia tem procurado apostar em cursos cuja oferta formativa responda às qualificações exigidas pelo mercado de trabalho do concelho de Vila Nova de Gaia, procurando garantir, assim, um
reforço da empregabilidade no contexto regional. Aliás, o grau de consistência do projeto proposto pelo Colégio
de Gaia reflete-se na aceitação destes cursos, por parte da comunidade educativa, do mundo do trabalho, do meio
empresarial e autárquico. Anualmente, o Colégio é procurado por um elevado número de alunos, maioritariamente
do concelho de Vila Nova de Gaia, sendo amplamente solicitado pelo mundo empresarial para indicar técnicos
diplomados para estágios ou empregos.
Aquelas entidades evidenciam, de resto, na sua experiência como entidades parceiras do Colégio de Gaia, a
adequação da formação tecnológica à atividade profissional desenvolvida, a capacidade de integração no trabalho
em equipa, a adaptação a situações novas e um forte sentido de responsabilidade por parte dos diplomados. As
atualizações dos currículos, nomeadamente na componente de formação tecnológica e na consequente adequação às qualificações exigidas pelo mercado profissional e à evolução tecnológica, têm resultado dos contributos
recolhidos junto de entidades empregadoras, associações comerciais e industriais, autarquias e instituições de
ensino superior.

2.2. Caracterização do sistema educativo em Vila Nova de Gaia e concelhos limítrofes
2.2.1. Literacia e evolução população escolar no concelho de Vila Nova de Gaia

DB.01/01

Em termos de literacia e evolução da população escolar, verifica-se que:
• a nível nacional, no período compreendido entre 2008/2009 e 2017/2018, registou uma diminuição da população escolar de 21,0% (menos 410 122 alunos), tendo passado dos 1 952 114 alunos para os 1 541
992 alunos (Gráfico 23 – Anexo VI);
• a AMP, no período compreendido entre 2008/2009 e 2017/2018, registou uma diminuição da população
escolar de 23,2% (menos 83 044 alunos), tendo passado dos 357 473 alunos para os 274 429 alunos
(Gráfico 24 – Anexo VI);
• a taxa de analfabetismo, no concelho de Vila Nova de Gaia, era de 3,2% (Censos de 2011);
• a população escolar, no concelho de Vila Nova de Gaia, diminuiu entre os anos escolares 2008/2009 e
2017/2018, de 53 072 alunos para 43 808, respetivamente, correspondendo a uma diminuição de 9 264
alunos, ou seja, menos 17,5% de alunos (Gráfico 2 e Tabela 14 – Anexo VI);
• a diminuição da população escolar, no concelho de Vila Nova de Gaia, afeta todos os níveis de ensino, com
exceção do ensino secundário (Tabela 14 – Anexo VI);
• apesar da diminuição acentuada do número de alunos no período compreendido entre os anos escolares
2015/2016 e 2017/2018, no concelho de Vila Nova de Gaia, registou-se um aumento de 474 alunos, ou
seja, mais 1,1% de alunos (Gráfico 2);
• as regiões limítrofes do concelho de Vila Nova de Gaia têm registado uma diminuição da população escolar
(Gráfico 2);
• apesar de o concelho de Vila Nova de Gaia ser o mais populoso da AMP, o concelho do Porto é o que
possui maior número de alunos (Gráfico 2);
• a população escolar do concelho de Gondomar, a partir de 2013/2014, superou a do concelho de Santa
Maria da Feira.
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73 165
68 202

66 860
62 016

61 839

59 732

58 852

44 426

43 433

22 803

57 184

57 272

56 783

43 614

43 334

43 630

43 808

21 737

20 927

20 372

19 950

18 911

22 576

21 938

22 005

21 803

21 314

20 752

53 581

53 072

49 551

29 670

27 507

27 580

26 661

25 858
25 241

46 982

23 611
24 240

7 844

7 595

7 264

7 918

6 886

6 608

6 559

6 448

6 309

6 248

2008/09

2009/10

2010/11

2011/12

2012/13

2013/14

2014/15

2015/16

2016/17

2017/18

Vila Nova de Gaia

Porto

Gondomar

Santa Maria da Feira

Espinho

Gráfico 2. Evolução da população escolar em V. N. de Gaia e concelhos limítrofes, entre 2008/2009 e 2017/2018. (fonte: DGEEC)

2.2.2. Evolução da população escolar do ensino secundário
Relativamente à evolução da população escolar do ensino secundário, constata-se que:
• a população escolar a frequentar o ensino secundário, no concelho de Vila Nova de Gaia, desde 2013/2014
até 2017/2018, tem registado um aumento do número de alunos, passando de 8 186 para 10 515, ou seja,
mais 2 329 alunos (mais 28,5% – Gráfico 3);
• a tendência, nos concelhos limítrofes de Vila Nova de Gaia, é para a descida do número de alunos a frequentar o ensino secundário, com exceção do concelho de Santa Maria da Feira, que registou um ligeiro
aumento entre 2016/2017 e 2017/2018 (Gráfico 3);
• na AMP, após uma descida do número de alunos a frequentar o ensino secundário, entre os anos escolares
2008/2009 e 2013/2014, registou-se um ligeiro aumento no período 2015/2016, de 2,5% (Gráfico 25 –
Anexo VI).
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Atendendo às diferentes modalidades de ensino, conclui-se que no concelho de Vila Nova de Gaia:
• os cursos científico-humanísticos são os que absorvem o maior número de alunos;
• o número de alunos nas modalidades de dupla certificação [cursos tecnológicos (ou científico-tecnológicos)
e cursos profissionais], nível 4 do Quadro Nacional de Qualificações (QNQ), em conjunto, superam o número de alunos dos cursos científico-humanísticos, representando, em 2017/2018, 44,6% da população do
ensino secundário, por oposição aos 37,1% dos cursos científico-humanísticos (Tabela 2);
• as modalidades de ensino orientadas para a população adulta (processos RVCC, cursos da aprendizagem
e dos cursos de educação e formação e adultos), nos anos 2016/2017 e 2017/2018, têm registado um
aumento mais acentuado do que as restantes modalidades de ensino (Tabela 2 e Gráfico 4).
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Gráfico 3. Evolução da população escolar do ensino secundário em V. N. de Gaia e concelhos limítrofes, entre 2008/2009 e 2017/2018.
(fonte: DGEEC)

Tabela 2. Evolução da população escolar do ensino secundário no concelho de V. N. de Gaia, por modalidade de ensino.
Ano letivo
Vila Nova de Gaia

2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18

Ensino secundário

11 780

12 479

9 838

8 939

8 338

8 186

8 563

9 009

9 704

10 515

Cursos científico-humanísticos

3 349

3 314

3 323

3 280

4 267

3 423

3 617

3 743

3 830

3 906

Cursos tecnológicos

2 303

2 161

2 140

2 030

1 115

2 105

2 128

2 179

2 199

2 162

Ensino artístico especializado (a)
Cursos profissionais
Cursos de aprendizagem
Cursos vocacionais (duais)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1 822

2 106

2 247

2 300

2 381

2 458

2 339

2 399

2 457

2 529

-

-

-

-

-

-

-

53

251

456

-

-

-

-

-

-

19

12

22

14

Cursos de educação e formação

10

-

-

-

1

-

-

-

-

-

Cursos de educação e formação para adultos

875

1 600

640

455

142

47

294

289

455

496

Ensino recorrente

431

378

274

144

184

150

154

129

113

96

Processos RVCC

2 990

2 919

1 214

729

241

2

12

205

376

856

-

1

-

1

7

1

-

-

1

-

Formações modulares
(a) Regime integrado.
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Assim, o aumento geral do número de alunos, no concelho de Vila Nova de Gaia, fica a dever-se, em grande
parte, ao aumento do número de alunos nas modalidades orientadas para a população adulta, nomeadamente os
processos RVCC.
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Gráfico 4. Evolução da população escolar do ensino secundário no concelho de V. N. de Gaia,
por modalidade de ensino, entre 2008/2009 e 2017/2018. (fonte: DGEEC)

2.2.3. Caracterização dos estabelecimentos de ensino no concelho de Vila Nova de Gaia
Relativamente à natureza de estabelecimento de ensino (público ou privado), no concelho de Vila Nova de
Gaia, verifica-se que:
• a percentagem de alunos matriculados no ensino privado, no período compreendido entre 2008/2009 e
2017/2018, tem oscilado entre os 26,7% e os 21,9%, sendo o valor correspondente ao ano escolar
2017/2018, de 24,2% (Gráfico 26 – Anexo VI);
• a percentagem de alunos matriculados no ensino secundário em estabelecimentos de ensino privado, no
período compreendido entre 2008/2009 e 2017/2018, tem variado entre os 44,8% e os 38,3%, sendo o
valor correspondente ao ano escolar 2017/2018, de 41,5% (Gráfico 27 – Anexo VI);
• a partir do ano escolar 2013/2014, a percentagem de alunos matriculados nos cursos tecnológicos/científico-tecnológicos em estabelecimentos de ensino privado, passou a ser de 100% (Gráfico 28 – Anexo VI);
• o número de estabelecimentos do ensino público, no período compreendido entre 2008/2009 e 2017/2018,
diminuiu de 148 para 126 (Gráfico 5);
• o número de estabelecimentos de ensino privado, em 2017/2018, era de 62, ou seja, representava 33,0%
dos estabelecimentos de ensino (Gráfico 5 e Gráfico 29 – Anexo VI).
A Tabela 3 apresenta a distribuição do número de escolas, de acordo com o nível de ensino, e por natureza.
Tabela 3. Natureza dos estabelecimentos de ensino do concelho de V. N. de Gaia.
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Nível de ensino

Ensino público

Ensino privado

Total

3.º ciclo do ensino básico

23

6

29

Ensino secundário

9

10

19

Ensino superior/politécnico

0

5

5
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Gráfico 5. Evolução do número de estabelecimentos do ensino público e privado, entre 2008/2009 e 2017/2018. (fonte: DGEEC)
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3
3. O Colégio de Gaia: o contexto interno e definição estratégica

O COLÉGIO DE GAIA: O CONTEXTO INTERNO
E DEFINIÇÃO ESTRATÉGICA

3.1. Breve caracterização do Colégio de Gaia
O Colégio de Gaia, com mais de 85 anos dedicados à educação, é um estabelecimento de ensino particular e
cooperativo, tem uma população escolar que se estende dos três anos de idade ao 12.º ano de escolaridade,
abarcando a educação pré-escolar, o ensino básico e o ensino secundário com planos próprios. Por tudo isto,
apresenta um contexto muito peculiar e inovador, do ponto de vista pedagógico e educacional. O Ministério da
Educação tem reconhecido a excelência do papel desempenhado pelo Colégio de Gaia nos domínios da promoção
dos ensinos científico e tecnológico, da qualificação dos jovens e do combate ao abandono escolar.
Há mais de 30 anos que o Colégio de Gaia proporciona uma oferta educativa/formativa diferenciadora, ao nível
da formação qualificante, atenta ao meio envolvente, dando respostas atuantes às solicitações daqueles que procuram esta instituição de ensino. Entretanto, o mercado de trabalho também ganha aqui um corpo de profissionais
qualificados e apetrechados de conhecimentos e práticas que respondem afirmativamente às suas necessidades.
O caminho feito ao nível da formação qualificante, desde o arranque do ensino técnico-profissional em 1984/85
até aos atuais cursos com planos próprios, tem conhecido uma procura crescente, quer de candidatos, motivados
pela mais-valia que as aprendizagens, com forte, efetiva e vincada componente tecnológica, lhes proporcionam,
a par da possibilidade do prosseguimento de estudos, quer do tecido empresarial da região que, de forma sistemática, nos procura, consciente de que os nossos alunos têm uma preparação forte e ativa que lhes permite, após
o ciclo de estudos, ingressarem, com sucesso, no mercado de trabalho. Esta realidade advém da definição da
orientação para a prática de um trabalho de excelência, no cumprimento dos curricula definidos, acrescida da
prospeção de mercado, assente numa colaboração permanente e proativa com as entidades/instituições locais.
Em suma, no ensino secundário são ministrados cursos que se regem por planos de estudo próprios, integrando, de forma explícita e harmonizada, as formações geral, ética, científica e tecnológica, à luz do conceito de
educação integral e inclusiva, orientada para a cidadania. É, igualmente, um ensino em que a vertente técnica é
de tal modo fortalecida que o aluno poderá ingressar, no final deste percurso escolar, na vida ativa, como técnico
de nível 4 do QNQ, em áreas de inegável empregabilidade, ou prosseguir estudos num amplo conjunto de instituições de ensino superior.

3.2. A nossa missão
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O Colégio tem por missão proporcionar aos alunos uma formação integral, assente na qualidade, no conhecimento e no desenvolvimento das dimensões humana, social, cultural e ética.
Assim, procuramos apontar caminhos de realização humana – oferecendo aos alunos, enquanto Pessoas, um
espaço onde se sintam bem, acolhidos, animados e felizes; educando-os e formando-os para a sociedade, tendo
em conta não apenas os seus interesses imediatos, mas também os seus interesses futuros, estando atentos ao
mundo que os rodeia. Esta missão é alicerçada pelo lema “Só com a luz do saber se alcança a vitória”, em que:
a) “a luz do saber”, procura promover:
• as aprendizagens dos alunos, ajudando-os a alcançarem os seus objetivos, na realização dos seus
sonhos;
• o sucesso individual dos alunos, em cada momento do percurso educativo, formando Pessoas: com
competências que lhes permitam adquirir conhecimentos, desenvolvê-los e aplicá-los no futuro; proativas, abertas à mudança, sensíveis ao empreendedorismo e à inovação.
b) “se alcança a vitória”, visa suscitar nos alunos as vivências da verdade, do diálogo, da liberdade, do trabalho,
no desenvolvimento das suas competências: do saber, do saber ser, do saber estar, consigo e com os outros.
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3.3. A nossa visão
Procuramos que o Colégio seja, cada vez mais, uma instituição de referência, escolhida pelas famílias e jovens:
1) pela excelência da sua formação, sustentada numa educação de qualidade, atrativa, diferenciada e competitiva;
2) pela melhoria contínua da qualidade dos serviços prestados à comunidade, formando e criando condições
para a colocação, com sucesso, no mercado de trabalho, dos seus diplomados;
3) pela sólida formação humana, social, cultural e cívica;
4) pelo modo criativo, inovador e útil como serve a comunidade, intervindo na vida cultural, social e desportiva
do concelho de Vila Nova de Gaia e áreas limítrofes;
5) pelo clima escolar estimulante e diferenciador que proporciona, fomentando a cooperação entre todos.
Além do referido, queremos (ser) uma instituição socialmente reconhecida pelo prestígio do corpo docente,
pela formação de excelência dos seus diplomados e pelo profissionalismo do pessoal não docente, motivados,
comprometidos e com um forte sentimento de pertença e de orgulho na instituição.

3.4. Os nossos valores
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O Colégio de Gaia preconiza os seguintes valores:

Aprendizagem permanente

Porque queremos melhorar sempre o nosso desempenho, através
da avaliação, reflexão e aprendizagem contínuas.

Responsabilidade

Porque damos o melhor de nós próprios e assumimos
a responsabilidade por alcançarmos os melhores resultados.

Respeito e Igualdade

Porque respeitamos os outros e valorizamos as suas ideias,
bem como os valores da vida humana, pelo exercício da ética
e profissionalismo, estando sempre o aluno em primeiro lugar.

Atitude proativa

Porque propomos e acolhemos novas ideias e desafios todos
os dias.

Integridade e Lealdade

Porque somos transparentes e leais com os alunos, pais
e encarregados de educação, docentes e assistentes educativos
no processo ensino-aprendizagem.
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Fraternidade e Espírito
de Equipa

Porque só atingimos os nossos objetivos com o esforço de
todos. Porque somos uma comunidade onde todos procuramos
“o Verdadeiro, o Bem e o Belo”.

3.5. Os nossos objetivos estratégicos
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Os objetivos estratégicos do Colégio de Gaia decorrem de três perspetivas: a dos stakeholders, a dos processos internos e a do desenvolvimento organizacional.
Na perspetiva dos stakeholders, são objetivos institucionais: i) prosseguir com a apresentação de ofertas formativas únicas e inovadoras, que respondam com qualidade a áreas emergentes e diagnosticadas como necessárias ao desenvolvimento regional e nacional; ii) melhorar os índices de sucesso escolar, garantindo um elevado
nível pedagógico; iii) reforçar o envolvimento de entidades parceiras em todo processo educativo.
Na ótica dos processos internos, são objetivos do Colégio de Gaia: i) desenvolver e acolher, com regularidade,
atividades de âmbito profissional, cultural, artístico e científico; ii) diversificar e dinamizar as atividades complementares do currículo dos alunos, contribuindo para uma melhor integração no mundo profissional; iii) proporcionar
ações de formação, de acordo com os avanços tecnológicos e metodológicos, potenciando a aquisição de competências para a ampliação das capacidades dos docentes e, consequentemente, dos alunos; iv) prosseguir com
a implementação do sistema de gestão da qualidade, contribuindo para a adoção de uma abordagem sistemática
de modernização da oferta formativa, bem como de todos os processos conducentes ao sucesso escolar.
Na perspetiva do desenvolvimento organizacional são objetivos institucionais: i) proporcionar aos alunos o
bem-estar escolar e social, de modo a que estejam motivados para a sua formação e consigam terminá-la com
sucesso pessoal e académico; ii) consolidar o corpo docente existente e, por outro lado, reforçá-lo, quando necessário, com formadores especializados na componente de formação tecnológica dos cursos; iii) melhorar os índices
de sucesso escolar, monitorizando os indicadores e os resultados, nomeadamente os que dizem respeito às classificações internas dos alunos, aos resultados dos exames nacionais, à taxa de conclusão dos cursos, à taxa de
colocação após a conclusão dos cursos (prosseguimento de estudos e empregabilidade), à taxa de alunos que
completam o curso e que trabalham em profissões diretamente relacionadas com o curso/área de educação e
formação que concluíram, e à taxa de empregadores que estão satisfeitos com os diplomados que completaram
um curso.
Para a concretização destes objetivos estratégicos, o Colégio de Gaia, de acordo com o seu projeto educativo
e plano estratégico, tem como missão “proporcionar aos alunos uma formação integral, assente na qualidade, no
conhecimento e no desenvolvimento das dimensões humana, social, cultural e ética”, e tem um forte compromisso
com a educação de excelência e exigência, inovadora e motivadora, assente em modelos educacionais e pedagógicos inclusivos.
Nesse sentido, o Colégio de Gaia definiu quatro eixos centrais que visam orientar e alinhar a sua atuação e
processo de tomada de decisão com a Visão definida, contribuindo positivamente para a consecução da estratégia.
Pretende-se então um Colégio:
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Inclusivo e com formação de qualidade reconhecida:
• promovendo uma educação moral e cívica, que permita aos alunos realizarem aprendizagens através de

uma participação plural e responsável de todos, na construção de si como cidadão e de uma sociedade
justa, solidária e inclusiva, no quadro da democracia, do respeito pela diversidade e da defesa dos Direitos
Humanos;
• apresentando-se como um referencial nacional dentro da área da educação, garantindo um nível pedagógico de excelência e apresentando elevados índices de sucesso escolar, contando com um corpo de colaboradores proativo, motivado, colaborante, disponível, competente, produtivo e com forte sentimento de
pertença à instituição.

Caracterizado por métodos e competências inovadores, onde:
• a formação dos seus ativos é uma área prioritária, desenvolvendo o trabalho em rede e de forma colabora-

tiva, privilegiando a estabilidade dos seus colaboradores;

• as atividades complementares do currículo são entendidas como ferramentas estruturantes para comple-

mentarem o ensino e aperfeiçoarem competências, integradas num ambiente acolhedor, familiar, com
bem-estar escolar e social.

Próximo da comunidade, alicerçado na cultura:
• de proximidade com pais/encarregados de educação, agentes ativos no percurso de formação dos alunos;
• de uma relação forte com entidades político-administrativas, autárquicas, escolares, empresariais e da so-

ciedade, em geral;

• de responsabilidade social, traduzida na realização de atividades de voluntariado social, de âmbito cultural,

artístico, ambiental e científico.

Alicerçado numa gestão eficiente e eficaz, assente:
• na criação, desenvolvimento e manutenção de processos de comunicação e marketing eficientes e efica-

zes, dentro de parâmetros de qualidade;

• no controlo da estrutura de custos e expansão de oportunidades de receita;
• num Sistema de Garantia da Qualidade alinhado com os princípios do Quadro de Referência Europeu de

Garantia da Qualidade na Educação e Formação Profissional (EQAVET).
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Para cada um destes eixos estratégicos, foi delineado um conjunto de objetivos concretos, estruturados e
relacionáveis entre si, com vista à criação de valor para o Colégio e, consequentemente, à definição da estratégia
explicitada no plano estratégico do Colégio de Gaia. Tanto a Visão como a Missão do Colégio de Gaia estão
consagradas no projeto educativo e no plano estratégico.
O projeto educativo e o plano estratégico são os documentos de planeamento institucional e estratégico do
Colégio, onde se abordam de forma clara, entre outros, a Missão, a Visão e os objetivos gerais do Colégio que
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orientam a ação educativa, no âmbito da sua autonomia. Pode afirmar-se que o projeto educativo e o plano estratégico são os “alicerces” que serão complementados pelo regulamento interno e pelo plano anual de atividades,
sendo os dois primeiros documentos orientadores, enquanto os últimos são documentos mais operacionais.
O projeto educativo e o plano estratégico consubstanciam o compromisso do Colégio de Gaia na concretização
dos objetivos gerais onde são definidas metas quantificáveis, bem como estratégias que permitam alcançar essas
metas. Adicionalmente, são identificados os responsáveis não só pelo alcance das metas definidas e pela implementação das estratégias apresentadas, como também pela monitorização e avaliação dos resultados.

3.6. Organograma funcional do Colégio de Gaia
A estrutura orgânica e funcional em vigor no Colégio de Gaia foi delineada para dar resposta, de forma eficiente, aos desafios que se colocam em cada momento (Figura 3).
A Tabela 4 apresenta a descrição das principais funções de gestão do Colégio de Gaia, assim como de algumas unidades adicionais, por apresentarem fatores distintivos face às tradicionais instituições de ensino.
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Tabela 4. Descrição das principais funções de gestão do Colégio de Gaia.
Entidade titular

O Colégio de Gaia funciona sob a tutela institucional do Seminário Menor do Sagrado Coração de
Jesus, da diocese do Porto, entidade titular, a quem compete:
• definir os seus objetivos, em ordem à elaboração do seu projeto educativo;
• definir, com clareza, a sua estrutura orgânica, a forma de governo, gestão e organização que adota
e os demais aspetos fundamentais da sua organização e funcionamento;
• definir o seu projeto pedagógico, pastoral, científico e cultural;
• nomear o diretor e diretor pedagógico.

Diretor
e diretor pedagógico

O diretor e diretor pedagógico é nomeado pela entidade titular sendo apoiado, na área pedagógica,
pelos adjuntos do diretor para a área pedagógica e pelos assessores.

Conselho consultivo

O conselho consultivo dá parecer sobre as linhas orientadoras das atividades do Colégio de Gaia,
nos termos da lei em vigor, e apresenta a seguinte composição:
• dois elementos da direção do Colégio de Gaia, sendo um deles o diretor e diretor pedagógico, que
preside ao conselho consultivo;
• o responsável pelo Gabinete de Inserção na Vida Ativa;
• uma individualidade em representação da Câmara Municipal de Gaia;
• um representante da Junta de Freguesia, na qual se localiza o Colégio de Gaia;
• uma personalidade de reconhecido mérito na área empresarial e/ou comercial do concelho;
• uma personalidade de reconhecida competência científica e tecnológica;
• dois representantes do pessoal docente;
• um representante do pessoal não docente;
• um representante dos pais/encarregados de educação;
• um representante dos alunos.

Serviços especializados
de apoios educativos

Estrutura especializada que desenvolve a sua ação em parceria com o Serviço de Psicologia e Orientação (SPO). Engloba o núcleo de educação especial e o programa de Português – Língua Não
Materna (PLNM), ambos coordenados por docentes especializados, nomeados pelo diretor e diretor
pedagógico, e tem por finalidade:
• contribuir para a igualdade de oportunidades de sucesso educativo para todos os jovens, promovendo a existência de respostas pedagógicas diversificadas e adequadas às suas necessidades
específicas e ao seu desenvolvimento global;
• colaborar na promoção da qualidade educativa, nomeadamente nos domínios relativos à orientação
educativa, à interculturalidade, à saúde escolar e à melhoria do ambiente educativo.

Serviço de Psicologia
e Orientação

Dá resposta a uma diversidade de problemáticas sinalizadas pela comunidade educativa cuja intervenção seja de cariz psicológico ou psicopedagógico. Presta serviço de apoio ao aluno, gratuito e
confidencial. É composto por um ou mais psicólogos.
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Mediação Educativa

Este órgão, na dependência do SPO, em colaboração com os demais serviços e estruturas do Colégio
de Gaia, tem como objetivos gerais:
• apoiar a inclusão dos alunos no grupo/turma e nas rotinas e atividades da escola, designadamente
através da diversificação de estratégias de acesso ao currículo;
• promover e apoiar o acesso à formação, ao ensino superior e à integração na vida pós-escolar, em
articulação com o GIVA e o SPO;
• prevenir, avaliar e mediar situações-problema, de forma a melhorar os processos de ensino e de
aprendizagem;
• promover e apoiar o acesso ao lazer, à participação social, cívica e à vida autónoma.

Equipa Multidisciplinar de
Apoio à Educação
Inclusiva

Compete à equipa multidisciplinar:
• sensibilizar a comunidade educativa para a educação inclusiva;
• propor as medidas de suporte à aprendizagem a mobilizar;
• acompanhar e monitorizar a aplicação de medidas de suporte à aprendizagem em articulação com
a equipa da mediação educativa;
• prestar aconselhamento aos docentes na implementação de práticas pedagógicas inclusivas;
• elaborar o relatório técnico-pedagógico previsto no artigo 21.º, do Decreto-Lei n.º 54/2018, de 6 de
julho, e, se aplicável, o programa educativo individual e o plano individual de transição previstos,
respetivamente, nos artigos 24.º e 25.º, do Decreto-Lei n.º 54/2018, de 6 de julho.

Gabinete de
Acompanhamento
Pedagógico
e Orientação

Tem como finalidade proceder ao acompanhamento urgente disciplinar dos alunos, em articulação
com os diferentes atores educativos, bem como efetuar o trabalho de estabelecimento de ensino que
abranja a realização de quaisquer trabalhos ou atividades indicadas pela direção pedagógica, com o
objetivo de contribuir para a concretização do seu projeto educativo, tais como:
• atividades de acompanhamento de alunos, motivado pela ausência do respetivo docente;
• atividades de articulação curricular entre docentes;
• atividades de informação e orientação educacional dos alunos;
• atividades de apoio educativo e de reforço das aprendizagens.

Gabinete de Inserção
na Vida Ativa

Tem como finalidade informar, apoiar e acompanhar os alunos e diplomados do Colégio de Gaia no
seu percurso de integração escolar e profissional, promovendo a ligação ao mundo do trabalho. Colabora, nesse âmbito, na organização e gestão dos estágios curriculares. Desenvolve a sua ação em
três eixos fundamentais, dos quais emanam as suas atividades:
• informação, orientação e acompanhamento dos alunos e diplomados;
• colaboração com empresas e outras entidades;
• gestão interna dos estágios no âmbito da FCT.

Núcleo de Animação Pastoral

Colabora na criação de um ambiente humano, social, religioso e cristão, capaz de potenciar as qualidades do processo educativo e de oferecer uma atmosfera atenta aos valores do evangelho.

Núcleo de Gestão
da Qualidade

Tem como finalidades planear, coordenar, assegurar e promover a implementação e melhoria contínua do sistema de gestão da qualidade em conformidade com o referencial normativo e legislação
aplicáveis, bem como criar e dinamizar o plano de formação interno. Neste núcleo estão, igualmente,
incluídos o Observatório da Qualidade/EQAVET e a equipa de Formação e Inovação Pedagógica.
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Entidade titular

Conselho consultivo

Diretor

Assessoria da direção
(pedagógica, jurídica,
comunicação e imagem)

Assistente do diretor

Diretor pedagógico

Diretor financeiro

Adjuntos do
diretor pedagógico

Contabilista certificado

Diretor de recursos humanos

Revisor oficial de contas

Chefe da secretaria

Estruturas e serviços
administrativos
e de apoio

Estruturas de coordenação
educativa e supervisão
pedagógica

Unidades de apoio
especializado para
a educação

Serviços administrativo
e financeiro

Conselho pedagógico

Serviço de Psicologia
e Orientação

Serviços de secretaria

Conselho de coordenadores
de departamento curricular

Serviço de assistentes
educativos

Conselho de departamento
curricular

Equipa Multidisciplinar de
Apoio à Educação Inclusiva

Centro de infraestruturas
informáticas

Conselho de grupo disciplinar

Gabinete de Acompanhamento
Pedagógico e Orientação

Biblioteca escolar

Conselho de diretores de curso

Gabinete de Inserção
na Vida Ativa

Centro de cópias
e papelaria

Conselho de curso

Núcleo de Animação Pastoral

Serviço de nutrição
e alimentação

Conselho de diretores de turma

Núcleo de Gestão da Qualidade

Serviço de bar

Conselho de turma

Observatório da
Qualidade/EQAVET

Serviço de refeições

Conselho de docentes
do 1.º ciclo do ensino básico

Formação e Inovação
Pedagógica

Instalações desportivas

Conselho de docentes
da educação pré-escolar

Sistema de Gestão
da Qualidade

Mediação Educativa

Serviço de transporte escolar

Equipa de Projetos e Recursos de Apoio
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Figura 3. Organograma funcional do Colégio de Gaia.
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3.7. Evolução da população escolar e do número de turmas
3.7.1. Evolução global da população escolar
Em concordância com o Gráfico 6, observa-se que o Colégio de Gaia apresenta, no ano escolar 2019/2020, o
número mais elevado de alunos (1 492) desde 2007. Após uma descida do número global de alunos do ano escolar
2007/2008 para o ano escolar 2008/2009, assistiu-se a uma subida gradual até ao ano 2014/2015. O aumento de
48 alunos (3,4%), entre os anos escolares de 2013/2014 e 2014/2015, ficou a dever-se, em grande parte, ao
aumento do número de turmas do ensino secundário, bem como do número de cursos constante da oferta formativa do Colégio (passou-se de dez para 13 cursos).
De salientar que, no presente ano escolar, o número de alunos do ensino secundário representa 71% do total
de alunos do Colégio, seguido do 3.º ciclo do ensino básico, com 14%, o 2.º ciclo do ensino básico, com 8%, o 1.º
ciclo do ensino básico, com 5%, e a educação pré-escolar com 2% (Gráfico 7).
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Gráfico 6. Evolução do número de alunos entre 2007/2008 e 2019/2020. (fonte: Colégio de Gaia)
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Gráfico 7. Comparação do número de alunos inscritos, por nível de ensino, no ano escolar 2019/2020. (fonte: Colégio de Gaia)
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3.7.2. Evolução da população escolar e do número de turmas no ensino secundário
De acordo com o Gráfico 8, verifica-se que, depois de uma diminuição do número de alunos matriculados no
ensino secundário, entre os anos escolares 2007/2008 e 2011/2012, se assistiu a um aumento do número de
alunos matriculados, entre os anos escolares 2011/2012 até 2016/2017. O aumento mais significativo ocorreu
entre os anos escolares 2013/2014 e 2014/2015 (+ 3,8%), coincidindo com o arranque de três novos cursos (Produção e Controlo Industrial, Tecnologias da Saúde e Tecnologias e Segurança Alimentar). No presente ano escolar, o número de alunos inscritos no ensino secundário situa-se nos 1 058.
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Gráfico 8. Evolução do número de alunos inscritos no ensino secundário, entre 2007/2008 e 2019/2020. (fonte: Colégio de Gaia)

Analisando o Gráfico 9, verifica-se que o número de turmas no ensino secundário, desde o ano escolar
2013/2014 (35 turmas), aumentou até ao ano escolar de 2016/2017 (39 turmas) e manteve-se até ao presente ano
escolar. Este incremento gradual do número de turmas coincidiu com a criação de três novos cursos, passando o
Colégio a considerar na sua oferta 13 cursos, a partir do ano escolar 2014/2015.
O número de turmas, a partir do ano escolar 2016/2017, estabilizou nas 13 turmas, por ano de escolaridade.
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Gráfico 9. Evolução do número de turmas no ensino secundário, entre 2007/2008 e 2019/2020. (fonte: Colégio de Gaia)
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3.7.3. Candidaturas ao ensino secundário
O processo de candidatura ao ensino secundário do Colégio de Gaia tem início no terceiro período e obedece
a um conjunto de critérios de seriação pré-estabelecidos no seu regulamento interno. O número de candidatos ao
ensino secundário alcançou o seu máximo no ano escolar 2019/2020, com 646 candidatos para um total de 364
vagas, sendo, por isso, admitidos 56% (Gráfico 10).
Na transição entre o 3.º ciclo do ensino básico e o ensino secundário, é de salientar a taxa de fidelização dos
alunos que frequentaram o Colégio de Gaia, que se situa, geralmente, acima dos 90%. Por sua vez, o número de
escolas de proveniência dos alunos que ingressam no 10.º ano não sofreu grandes variações no período compreendido entre 2013 e 2019, variando entre as 53 e as 63 escolas, em 2019 (Gráfico 11).
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Gráfico 10. Evolução do n.º de candidatos ao ensino secundário, entre os anos escolares 2013/2014 e 2019/2020. (fonte: Colégio de Gaia)
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Gráfico 11. Evolução do n.º de escolas de proveniência dos alunos que ingressaram no 10.º ano, entre 2013/2014 e 2019/2020.
(fonte: Colégio de Gaia)
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A maioria dos alunos que ingressam no 10.º ano de escolaridade, no Colégio de Gaia, possuem residência no
concelho de Vila Nova de Gaia. O segundo concelho com maior representatividade, em termos de residência dos
alunos que ingressaram no 10.º ano, atualmente, é o do Porto, seguido do concelho de Santa Maria da Feira.
Destaca-se o facto de o Colégio de Gaia, começar a apresentar maior evidência em concelhos limítrofes, como os
do Porto, Santa Maria da Feira e Gondomar (Gráfico 12).
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Gráfico 12. Concelho de residência dos alunos que ingressaram no 10.º ano, entre 2018/2019 e 2019/2020. (fonte: Colégio de Gaia)

3.7.4. Perfil do aluno que ingressa no 10.º ano no Colégio de Gaia
O aluno que ingressa no 10.º ano do Colégio de Gaia, de um modo geral, caracteriza-se por:
• ter idade compreendida entre os 14 e 15 anos;
• ser morador em Vila Nova de Gaia;
• pretender prosseguir estudos;
• nunca ter tido retenções ao longo do percurso escolar;
• ter tomado conhecimento do Colégio de Gaia através de familiares, colegas ou amigos;
• optar pelo Colégio de Gaia porque ouviu falar bem já que dá uma boa preparação para o prosseguimento
de estudos e para o mundo do trabalho e possui cursos que não existem noutras escolas;
• optar por um curso com plano próprio porque dá acesso ao prosseguimento de estudos e ao mercado de
trabalho com boas saídas profissionais;
• viver com o pai, mãe e irmão;
• ter como encarregado de educação a mãe.
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De uma forma geral, o pai e a mãe possuem como habilitações literárias o 12.º ano ou o 3.º ciclo do ensino
básico e trabalham na área profissional classificada como “pessoal dos serviços e vendedores”.
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3.8. Recursos humanos
O Colégio de Gaia, em 2018/2019, conta com 151 colaboradores (Gráfico 13), dos quais 103 são docentes
dos diferentes níveis de ensino. O aumento do número de funcionários, entre os anos 2016/2017 e 2017/2018,
ficou a dever-se à incorporação dos colaboradores do serviço de nutrição e alimentação.
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Gráfico 13. Evolução do número de colaboradores, entre 2007/2008 e 2019/2020. (fonte: Colégio de Gaia)

3.8.1. Pessoal docente
O Colégio de Gaia conta com um corpo docente estável e qualificado, nos diversos níveis de ensino (da educação pré-escolar ao 12.º ano de escolaridade). No presente ano letivo, 2019/2020, o Colégio possui um total de
103 docentes, dos quais 74 estão alocados ao ensino secundário. Deste universo, 14 docentes são formadores
externos, possuindo Certificado de Competências Pedagógicas. Uma percentagem significativa destes docentes
possui pós-graduações, em áreas ligadas às ciências da educação e em áreas científicas, que complementam a
formação de base. Os docentes da componente de formação tecnológica são recrutados pelas suas competências
nas áreas tecnológicas e empresariais, o que permite estabelecer uma relação privilegiada com a formação tecnológica que se desenvolve nos diferentes cursos.

3.8.2. Pessoal não docente
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Em 2019/2020, o Colégio de Gaia conta com 48 funcionários não docentes (Gráfico 14 e Tabela 5). Entre os
anos escolares 2007/2008 e 2016/2017, o número de pessoal não docente variou entre os 41 e os 43. No ano
escolar 2017/2018, verificou-se um aumento do número de pessoal não docente relativamente a anos anteriores
devido à incorporação dos funcionários do serviço de nutrição e alimentação. No ano escolar 2018/2019, verificouse uma redução do número do pessoal não docente, devido, por exemplo, à subcontratação de serviços externos
ao nível das infraestruturas.
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Analisando a Tabela 5, observa-se que, ao nível do serviço associado ao GIVA, o número de elementos se
manteve constante no período entre 2007/2008 e 2018/2019. Por sua vez, o SPO tem contado com dois colaboradores, com exceção do ano escolar 2013/2014 em que contou, apenas, com um colaborador. Relativamente ao
pessoal administrativo, depois de um período (2007/2008 a 2012/2013) em que o número de colaboradores se
manteve constante (sete funcionários), assistiu-se a um aumento gradual do número de funcionários até
2017/2018 (dez funcionários), sendo atualmente de oito funcionários. Quanto à biblioteca, atualmente conta com
dois funcionários em dedicação exclusiva, sendo que um deles é um docente. Em 2016/2017, foi criado o serviço
de nutrição e alimentação, tendo para o efeito sido nomeado um responsável. No decorrer do ano escolar
2017/2018, o serviço do refeitório passou a ser assegurado pelo Colégio de Gaia, sem recurso a um serviço
externo, daí a incorporação de novos colaboradores.
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Gráfico 14. Evolução do número de pessoal não docente, entre 2007/2008 e 2019/2020. (fonte: Colégio de Gaia)

Tabela 5. Distribuição do número de pessoal não docente, entre 2007/2008 e 2018/2019.
Ano escolar
Unidade orgânica

2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20

Diretor e diretor pedagógico

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

GIVA (a)

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

SPO

2

2

2

2

2

2

1

2

2

2

2

2

2

Pessoal administrativo

7

7

7

7

7

7

8

8

9

9

10

8

8

Infraestruturas

0

0

0

0

0

0

0

0

1

1

1

0

0

Biblioteca (b)

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

2

Serviço de nutrição e alimentação

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

15

14

13

Assistentes educativos

30

30

30

30

30

30

30

30

26

26

23

21

22
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(a) Acumula com a docência. (b) Funcionários exclusivamente dedicados ao serviço da biblioteca, sendo que, no ano 2017/2018, está incluído um docente (não contabilizado no
quadro dos docentes).
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No que concerne ao número de assistentes educativos, constata-se, pelo Gráfico 15, que, a partir do ano
escolar 2014/2015, se tem registado uma diminuição. Como consequência desta diminuição, neste período, tem
aumentado o número médio de alunos por assistente educativo, passando de 49,2 para 67,8.
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Gráfico 15. Evolução do número de assistentes educativos, entre 2007/2008 e 2019/2020. (fonte: Colégio de Gaia)

3.9. Oferta formativa
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Atualmente, o ensino secundário do Colégio de Gaia, com uma oferta de 13 cursos, é reconhecido como uma
escolha de qualidade, no universo educativo local. São, assim, cursos que apresentam uma mais-valia para quantos os frequentam, quer pelo projeto educativo que o Colégio apresenta, quer pela pluralidade ao nível das aprendizagens, que os preparam para o desempenho de uma profissão ou para o prosseguimento de estudos.
O Colégio de Gaia, no ensino secundário, oferece os seguintes cursos, distribuídos por 11 áreas de educação
e formação (Tabela 6):
• Administração e Marketing.
• Análises Químico-Biológicas.
• Animação e Gestão Desportiva.
• Comunicação Multimédia.
• Contabilidade e Gestão Empresarial.
• Desenhador de Projetos - Arquitetura e Engenharia.
• Eletrónica, Telecomunicações e Computadores.
• Eletrónica Industrial e Automação.
• Informática e Tecnologias Multimédia.
• Mecânica e Design Industrial.
• Tecnologias da Saúde.
• Tecnologias e Segurança Alimentar.
• Tecnologias e Sistemas de Informação.
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Tabela 6. Áreas de educação e formação e cursos ministrados no Colégio de Gaia.
Área de educação e formação

Designação do curso

213 – Audiovisuais e Produção dos Media

Comunicação Multimédia

344 – Contabilidade e Fiscalidade

Contabilidade e Gestão Empresarial

341 – Comércio

Administração e Marketing

481 – Ciências Informáticas

Informática e Tecnologias Multimédia
Tecnologias e Sistemas de Informação

521 – Metalurgia e Metalomecânica

Mecânica e Design Industrial

523 – Eletrónica e Automação

Eletrónica Industrial e Automação
Eletrónica, Telecomunicações e Computadores
Tecnologias da Saúde

524 – Tecnologia dos Processos Químicos

Análises Químico-Biológicas

541 – Indústrias Alimentares

Tecnologias e Segurança Alimentar

582 – Construção Civil e Engenharia Civil

Desenhador de Projetos – Arquitetura e Engenharia

813 – Desporto

Animação e Gestão Desportiva

No ano letivo 2019/2020, o Colégio de Gaia tem em funcionamento 39 turmas, 13 cursos, do ensino secundário
com planos próprios, distribuídos como disposto na Tabela 7. No Anexo VII é apresentada uma caracterização
genérica de cada um dos cursos que constituem a oferta educativa do ensino secundário com planos próprios do
Colégio de Gaia.
Tabela 7. Número de turmas por curso e ano de escolaridade no ano escolar 2019/2020.
Designação do curso

10.º ano

11.º ano

12.º ano

Administração e Marketing

1,5

1

1

Análises Químico-Biológicas

1,5

1,5

1

Animação e Gestão Desportiva

1

1

1

Comunicação Multimédia

1

1

1

Contabilidade e Gestão Empresarial

1

1

1

0,5

1

1

Eletrónica e Telecomunicações (a)

–

–

1

Eletrónica, Telecomunicações e Computadores

1

1

–

Eletrónica Industrial e Automação

1

1

1

Informática e Tecnologias Multimédia

1

1

1,5

Desenhador de Projetos – Arquitetura e Engenharia

Mecânica e Design Industrial

0,5

0,5

–

Produção e Controlo Industrial (a)

–

–

0,5

Tecnologias da Saúde

1

1

1

Tecnologias e Segurança Alimentar

1

1

1

Tecnologias e Sistemas de Informação

1

1

1
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(a) Ao abrigo da Portaria 262/2013, de 14 de agosto.
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3.10. Infraestruturas
O Colégio de Gaia dispõe de diversas áreas dedicadas à lecionação dos diversos níveis de ensino. Assim,
possui uma zona específica para a educação pré-escolar, um bloco destinado à lecionação do ensino básico e
três blocos destinados ao ensino secundário. De salientar, igualmente, que existe um gabinete para cada grupo
disciplinar, com acesso à Internet, bem como gabinetes para os elementos da direção.
Relativamente ao ensino secundário, dispõe de uma área total de 10 000 m2, respeitante às infraestruturas
associadas ao funcionamento dos cursos com planos próprios.
Conforme já foi referido, o funcionamento dos cursos encontra-se disperso por três blocos (B, C e D) de quatro
pisos cada, onde estão localizados 28 laboratórios técnicos, 25 salas de aula, uma sala multiusos, uma mediateca,
um centro de cópias, um refeitório, um bar, um espaço de serviços administrativos, o serviço de nutrição, o SPO
e o GIVA.
Neste âmbito, importa ainda salientar a existência de dois pavilhões multidesportivos, uma piscina coberta e
aquecida, um campo de futebol sintético, um espaço polidesportivo destinado à prática de várias modalidades,
nomeadamente, basquetebol, andebol e futebol e um mini complexo de atletismo, ao ar livre.

3.10.1. Espaços destinados à lecionação das componentes experimental e técnica
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Destinados, essencialmente, ao funcionamento do ensino experimental/tecnológico, o Colégio de Gaia dispõe
de 28 laboratórios específicos, devidamente equipados, para assegurarem a lecionação dos conteúdos programáticos das diferentes disciplinas ministradas (Figura 4), a saber:
• um laboratório de Mecânica/CNC, com capacidade para 30 alunos;
• três laboratórios de Eletrónica, cada um com capacidade para 15 alunos;
• um laboratório de Telecomunicações, com capacidade para 15 alunos;
• um laboratório de Eletrónica Industrial e Automação, com capacidade para 15 alunos;
• um laboratório de Eletromedicina, com capacidade para 15 alunos;
• um laboratório de desenho assistido por computador, com capacidade para 30 alunos;
• um laboratório de Física, com capacidade para 30 alunos;
• um laboratório de Química, com capacidade para 15 alunos;
• um laboratório de Biologia, com capacidade para 15 alunos;
• um laboratório de Microbiologia e Geologia, com capacidade para 15 alunos;
• um laboratório de Saúde, com capacidade para 15 alunos;
• um laboratório de Desenho, com capacidade para 30 alunos;
• um laboratório de Multimédia, com capacidade para 15 alunos;
• um laboratório de Redes de Computadores, com capacidade para 15 alunos;
• um laboratório de Informática, com capacidade para 30 alunos;
• dez laboratórios de Informática, com capacidade para 15 alunos;
• um laboratório de Matemática, com capacidade para 30 alunos;
• dois pavilhões multidesportivos;
• uma piscina;
• um campo de futebol sintético;
• um polidesportivo em betuminoso (campo de basquetebol, de andebol e de futebol);
• um mini complexo de atletismo, com pista de velocidade, saltos e lançamentos.
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Laboratório de Microbiologia e Geologia

Laboratório de Biologia

Laboratório de Saúde

Laboratório de Eletrónica Industrial e Automação

Laboratório de Químicos

Laboratório de Mecânica/CNC

Laboratório de Informática

Laboratório de Desenho
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Laboratório de Telecomunicações

Campo sintético

Pavilhão multidesportivo

Piscina

Figura 4. Espaços destinados à lecionação das componentes experimental e técnica.

3.10.2. Espaços destinados à lecionação das componentes de formação geral e científica
O Colégio de Gaia dispõe de 25 salas de aula, com uma área média de 30 m 2 cada, com capacidade para 30
alunos, e duas salas com 15 m2, com capacidade para 15 alunos cada (Figura 5).
As dinâmicas interativas subjacentes às diferentes componentes que integram os nossos cursos ditaram a
decisão de apetrechar todas as salas de aula e os laboratórios com um videoprojector.

Sala de aula D-2.4

Sala de aula D-3.5

DB.01/01

Figura 5. Espaços destinados à lecionação das componentes de formação geral e científica.
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3.10.3. Serviços de apoio ao funcionamento dos cursos
Para apoiar o funcionamento dos cursos com planos próprios, o Colégio de Gaia dispõe de diversos serviços
de apoio, distribuídos pelos seguintes espaços: serviços administrativos, bar, refeitório, centro de cópias, serviço
de nutrição, SPO; GIVA, mediateca e sala multiusos com 400 m2 (Figura 6).

Espaço de lazer

Mediateca

Centro de cópias

Refeitório

Serviços administrativos

Serviço de Psicologia e Orientação

Figura 6. Serviços de apoio ao funcionamento dos cursos.

DB.01/01

O Colégio de Gaia está equipado com uma rede informática que interliga o centro de dados com todas as salas
de aula e laboratórios técnicos, bem como com os serviços de suporte ao funcionamento dos cursos.
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O centro de dados está dotado de servidores e sistemas de rede, que garantem o armazenamento e funcionamento de todo o sistema informático, assim como o acesso à Internet, à rede sem fios, ao parque de impressão e
aos sistemas de videovigilância de controlo de acessos.
O acesso à Internet é composto por uma ligação dedicada de 100 Mbps de fibra, garantindo, assim, um acesso
rápido e fluído, por parte de todos os alunos e funcionários da instituição, quer em sala de aula, quer nos serviços
de suporte. O referido acesso pode, ainda, ser efetivado pela rede sem fios instalada pelos diferentes espaços,
possibilitando uma maior mobilidade aos utilizadores.
O parque de impressão é constituído por várias impressoras multifuncionais, distribuídas por diversos espaços
do Colégio e acessíveis através de qualquer computador existente nas instalações.

3.11. Identificação das responsabilidades no âmbito do sistema de garantia da qualidade
A direção e o conselho pedagógico do Colégio de Gaia são responsáveis pela dinamização das quatro fases
do ciclo PDCA (Plan – Do – Check – Act). Para além dos diferentes stakeholders internos e externos, cujas responsabilidades, momentos e níveis de envolvimento se explicitarão a seguir, a direção conta também com o apoio
do Observatório da Qualidade/EQAVET, da entidade de consultoria contratualizada, do GIVA, do SPO e do conselho de diretores de curso, da forma explicitada na Tabela 8.

Implementação (Do)

Planeamento (Plan)

Tabela 8. Identificação das responsabilidades no âmbito do sistema de garantia da qualidade, nas fases do ciclo PDCA.
Atividade

Responsável

Contratação da entidade de consultoria.

Direção

Elaboração do diagnóstico da situação atual da EFP.

Observatório da Qualidade/EQAVET,
coordenador dos diretores de curso,
docentes, alunos

Avaliação dos objetivos estratégicos do Colégio e alinhamento com o Quadro
EQAVET.

Observatório da Qualidade/EQAVET,
conselho pedagógico

Identificação dos stakeholders internos e externos.
Identificação do nível de intervenção dos stakeholders.
Elaboração do documento base e do plano de ação.

Direção, Observatório da Qualidade/EQAVET

Comunicação e mobilização dos stakeholders.

Direção, Observatório da Qualidade/
EQAVET, conselho de diretores de
curso

Definição das responsabilidades dos stakeholders.
Descrição de funções e competências.

Direção, Observatório da Qualidade/
EQAVET

Implementação do plano de ação.

Direção, Observatório da Qualidade/
EQAVET, diretores de curso, diretores
de turma

Normalização e controlo documental.

Direção, Sistema de Gestão da Qualidade

Reuniões com os diferentes stakeholders.

Direção, Observatório da Qualidade/
EQAVET

Análise dos níveis de satisfação – aplicação de inquéritos.

Observatório da Qualidade/EQAVET,
GIVA, SPO, diretores de turma
Formação e Inovação Pedagógica
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Participação dos docentes em ações de formação.
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Revisão (Act)

Avaliação (Check)

Tabela 8. Identificação das responsabilidades no âmbito do sistema de garantia da qualidade, nas fases do ciclo PDCA.
Atividade

Responsável

Recolha trimestral/anual de dados relativos aos indicadores EQAVET selecionados.

Direção, Observatório da Qualidade/
EQAVET, GIVA, SPO, diretores de
curso, diretores de turma

Reflexão sobre os resultados trimestrais/anuais, em relação aos indicadores
EQAVET, indicadores intermédios e indicadores do plano de ação.

Observatório da Qualidade/EQAVET,
equipa de avaliação interna, conselho
de departamento, conselho de curso,
conselho de grupo disciplinar, conselho
de turma

Recolha de pareceres dos stakeholders.

Direção, Observatório da Qualidade/
EQAVET, GIVA

Divulgação de resultados.
Sensibilização dos stakeholders.

Direção

Recolha de impressões resultantes da autoavaliação/sugestões dos stakeholders.

Observatório da Qualidade/EQAVET

Elaboração de Plano de Melhoria e reformulação dos documentos institucionais.

Direção, Observatório da Qualidade/
EQAVET

Publicitação da estratégia para a EFP.
Envio do documento base e do plano de ação para a ANQEP.
Solicitação da verificação de conformidade.

Direção

Auditoria
Certificação

ANQEP

Os membros da equipa responsável por organizar e implementar o processo de alinhamento do sistema de
gestão da qualidade com o Quadro EQAVET (Tabela 9) foram selecionados com base na envolvência de elementos agregadores da comunidade educativa, no que diz respeito ao Colégio de Gaia em geral, e à relação com os
cursos com planos próprios em particular.
Tabela 9. Identificação das funções dos elementos do Observatório da Qualidade/EQAVET (equipa alargada).
Nome

Função na comunidade educativa

Pe. António Manuel Barbosa Ferreira (a)

Diretor e diretor pedagógico

Carina da Conceição Alves Rodrigues

Diretora financeira

António João da Conceição Lapa

Chefe da secretaria

Manuel Jorge Ferreira de Sá

Adjunto do diretor pedagógico para o ensino secundário
Coordenador dos diretores de curso
Coordenador dos diretores de turma

Jacinta Amélia de Sousa Sequeira

Responsável pelo Gabinete de Inserção na Vida Ativa

José Manuel Duarte dos Ramos

Responsável pela equipa de Projetos e Recursos de Apoio

Mônica Silva Paiva

Responsável pelo Serviço de Psicologia e Orientação

Nuno Miguel Queirós Moreira Rodrigues

Coordenador Núcleo de Gestão da Qualidade

Susana Cardoso Coutinho

Empresa consultora na área da Qualidade
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(a) Elemento não executivo do Observatório da Qualidade/EQAVET.
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Além dos critérios apontados, os elementos selecionados estiveram sempre envolvidos num contexto formal
ou informal de melhoria contínua do Colégio e são, também, conhecedores da sua realidade no seu todo, aportando competências diferenciadoras fundamentais para uma reflexão crítica e uma melhoria contínua. Complementarmente, no sentido de promover o desenvolvimento dos seus conhecimentos nesta área específica, com
exceção do diretor e diretor pedagógico, e do responsável pelo SPO, estes elementos frequentaram também a
ação de formação “Interpretar e caminhar para a certificação da qualidade à luz do quadro EQAVET”, com a
duração de 25 horas, ministrada em abril e maio de 2019, por docentes da Universidade Católica Portuguesa.

3.12. Tipologia dos stakeholders relevantes para o Colégio
Conforme referido antes, para a implementação de um processo de melhoria contínua, condição fundamental
para a garantia da qualidade do ensino que ministra, o Colégio de Gaia entende que o mesmo não pode ser
dissociado do envolvimento permanente dos seus stakeholders internos e externos, em torno da consecução dos
objetivos da instituição.
Relativamente aos stakeholders internos, salientamos:
• os alunos;
• a entidade titular do Colégio de Gaia – Escola Católica;
• a direção;
• as unidades especializadas do Colégio de Gaia: o GIVA, o SPO, a equipa de Projetos e Recursos de Apoio,
a Mediação Educativa e o Núcleo de Gestão da Qualidade;
• os docentes e não docentes;
• os diretores de curso;
• os diretores de turma;
• os orientadores da FCT;
• os orientadores das provas de aptidão tecnológica3 (PAT) e das provas de aptidão profissional4 (PAP).
Quanto aos stakeholders externos, evidenciam-se:
• os encarregados de educação;
• os empregadores;
• as associações comerciais e industriais;
• as associações sindicais;
• a autarquia e juntas de freguesias;
• as instituições de ensino superior;
• as entidades acolhedoras de estágios curriculares (no âmbito da FCT) e de estágios profissionais;
• os antigos alunos;
• as entidades parceiras do Colégio de Gaia;
• a tutela (Ministério de Educação, ANQEP e a entidade financiadora).
Será importante partilhar com os stakeholders internos as metas a alcançar, a estratégia e os momentos para
os atingir. Junto dos stakeholders internos, será importante, periodicamente, promover a reflexão conjunta, bem

3
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4

Ao abrigo da Portaria n.º 262/2013, de 14 de agosto.
Ao abrigo da Portaria n.º 272/2019, de 27 de agosto.
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como a autorreflexão e a autocrítica individual, para que cada interveniente possa alinhar a orientação das suas
práticas, no sentido de se alcançarem as metas estabelecidas pelo Colégio de Gaia.
Para o efeito, é importante a formação de todos os envolvidos, não só em relação ao processo de certificação
EQAVET, mas também em todas as áreas em que seja necessário implementar mudanças tendentes à melhoria
da qualidade de ensino. Paralelamente, sendo os alunos a razão de ser do Colégio de Gaia, é fundamental o seu
envolvimento, informando-os sobre metas institucionais, para que se sintam comprometidos e sejam intervenientes
ativos no processo de melhoria contínua que se pretende alcançar.
O Colégio de Gaia, por essência, prepara os futuros diplomados para o mercado de trabalho e/ou para o
prosseguimento de estudos. Como tal, para além do envolvimento dos stakeholders internos da organização, também é importante envolver, neste processo de certificação, os stakeholders externos que, aliás, em diversas fases
do processo de formação dos alunos intervêm, nomeadamente no âmbito da FCT, da PAT/PAP e dos projetos
desenvolvidos ao longo do curso. Assim, entendemos que os contributos, a experiência e as opiniões destes
intervenientes no processo formativo devem ser valorizadas, já que possuem uma visão externa, mais distanciada
e, por isso, muitas vezes mais objetiva e clara.
Contudo, para a recolha sistemática das opiniões e sugestões de melhoria destes stakeholders, é fundamental
implementar mecanismos e recorrer a ferramentas que o permitam fazer. Com base nos dados recolhidos, será
possível refletir sobre eles, retirar ilações e integrar melhorias propostas no sistema formativo. Neste contexto, são
muito importantes, por exemplo, as opiniões dos empregadores sobre as competências pessoais e/ou profissionais
dos alunos que necessitam de ser melhoradas e reajustadas à realidade do mundo de trabalho, em constante
evolução.
O Colégio de Gaia pretende, também, recolher as opiniões e sugestões de melhoria obtidas, a partir das instituições de ensino superior, dos empresários, da autarquia e das entidades parceiras, e do conselho consultivo.
Outra fonte importante de recolha de contributos para a constante e necessária adaptação às novas exigências
no mundo do trabalho, e garante da qualidade da formação ministrada no Colégio de Gaia, são as entidades que
recebem os alunos em FCT. Acresce, ainda, o contributo dos antigos alunos.

3.13. Adequação dos recursos humanos
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O Colégio de Gaia, ao nível da sua política e gestão de recursos humanos, rege-se por princípios de rigor e
eficiência, de acordo com a legislação que regula o funcionamento do ensino particular e cooperativo.
O Colégio de Gaia tem um corpo docente estável e qualificado, dos quais mais de 90% são profissionalizados.
Conta, também, com um grupo de formadores externos qualificado. Uma percentagem significativa dos docentes
possui pós-graduações, em áreas ligadas às ciências da educação e em áreas científicas, que complementam a
sua formação de base. Ao nível da componente da formação tecnológica dos diferentes cursos, o Colégio de Gaia
ao recrutar os docentes, nomeadamente os formadores externos, tem em atenção as suas competências nas
áreas técnicas e empresariais, procurando estabelecer uma relação privilegiada com o tecido empresarial.
Ao nível da política de recursos humanos, o Colégio de Gaia está atento às necessidades da valorização
profissional e motivação dos seus ativos, promovendo e incentivando a formação contínua com base num plano
de formação anual, organizado em articulação com a equipa de Formação e Inovação Pedagógica. Para a operacionalização das atividades de capacitação na área da qualidade, o Colégio de Gaia envolverá, em primeiro lugar,
os recursos humanos ligados às áreas pedagógica, administrativa e financeira, enquanto grupo dinamizador da
qualidade. Posteriormente, na etapa relativa ao desenvolvimento do processo e implementação, recorrerá ao apoio
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de consultores externos. Ainda neste âmbito, e como referido antes, visando a capacitação adequada dos membros do Observatório da Qualidade/EQAVET, todos os elementos executivos desta equipa frequentaram a ação
de formação “Interpretar e caminhar para a certificação da qualidade à luz do quadro EQAVET”, com a duração
de 25 horas, ministrada em abril e maio de 2019, por docentes da Universidade Católica Portuguesa.

3.14. Adequação dos meios a mobilizar
No sentido de facultar a implementação do projeto, o Colégio de Gaia disponibiliza à equipa encarregue pela
planificação, operacionalização, avaliação e revisão do sistema de gestão da qualidade alinhado com o EQAVET,
uma sala de reuniões equipada com meios digitais, bem como gabinetes de trabalho. É, igualmente, dado o acesso
a uma plataforma digital para a partilha dos recursos necessários ao desenvolvimento do projeto, nomeadamente,
ao nível da comunicação e da criação de um acervo digital. Estão, também, disponíveis meios informáticos, para
apoiar o desenvolvimento do projeto.
Está, igualmente, prevista a afetação de tempos de trabalho para os elementos que integram a equipa de
coordenação. São assegurados os recursos necessários, de modo a viabilizarem a participação em sessões de
capacitação, oficinas e seminários que se realizem fora do Colégio de Gaia.
Em todo o processo de implementação do projeto, é promovida a utilização de suportes informáticos, de forma
a reduzir a utilização de documentos em suporte de papel. Para a divulgação das atividades e iniciativas decorrentes do projeto, serão disponibilizados ecrãs informativos, bem como as redes sociais e a página institucional
na Internet. Na produção dos materiais informativos e divulgação dos mesmos, existirá, sempre que necessário,
o cuidado de assegurar que as condições de acessibilidade estão garantidas.

3.15. Princípios da eficácia e eficiência a incorporar no projeto
Em termos de impacto, espera-se que o resultado direto deste projeto seja a atribuição do selo de garantia de
qualidade EQAVET, mas que o resultado de médio e longo prazo seja traduzido, por exemplo, na adoção de
práticas que permitam:
• implementar melhorias contínuas e a adotação de boas práticas pedagógicas reguladas pela qualidade e
pela inovação; atender à flexibilidade curricular e apetrechamento socio-educacional inerentes ao prescrito
no Perfil do Aluno à Saída da Escolaridade Obrigatória;
• construir um Colégio com recursos humanos, instalações, equipamentos, preparados para as exigências
da economia 4.0;
• apostar na formação contínua do pessoal docente e não docente, estando atentos às exigências dos novos
contextos educacionais, potenciando a partilha e a troca de experiências entre os stakeholders internos e
externos ao Colégio de Gaia.

DB.01/01

A operacionalização do processo de implementação do EQAVET tem em linha de conta os princípios da eficácia e da eficiência, atendendo ao facto de se ter em vista não apenas a dimensão formal, que é a atribuição do
selo no Quadro do EQAVET, mas também contribuir para:
• a eleição da eficiência e eficácia como diretrizes essenciais, assentes na avaliação de desempenho e em
indicadores de performance e resultado;
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• um sistema qualidade enraizado, capaz de permitir lidar com um conjunto de fatores internos e externos

que comportam um elevado grau de incertezas, face aos desafios demográficos e às transformações tecnológicas e organizacionais, com reflexo na forma de aprender e trabalhar;
• potenciar a capacidade instalada, e adquirida pelo Colégio, no sentido de observar, antecipadamente, os
problemas organizacionais resultantes dessas transformações, com o intuito de possível resolução.
Assim, em toda esta iniciativa estão subjacentes a eficácia e a eficiência, no sentido de reduzir ao mínimo as
desconformidades. Para o efeito, os colaboradores do Colégio de Gaia são envolvidos e mantidos informados
sobre as metas e objetivos a alcançar, e procura-se que sejam maximizados os meios alocados ao projeto.
Na fase de planeamento, é tido em conta o ambiente onde o Colégio de Gaia está inserido. Neste sentido, é
efetuada a medição dos indicadores, a reflexão sobre as práticas e sobre a melhor forma de concretizar as tarefas.

3.16. O Colégio de Gaia face à garantia de qualidade e opções respeitantes ao Quadro EQAVET
Conforme é referido na Tabela 4 (p. 33), o Núcleo de Gestão da Qualidade inclui o Observatório da Qualidade/
EQAVET, a quem compete:
a) participar nos trabalhos preparatórios, em seminários e em ações de formação, associados à implementação do EQAVET;
b) assegurar que o documento base integra a visão estratégica da instituição e o seu compromisso com a
qualidade da oferta, bem como a caracterização do sistema de garantia da qualidade que resultou do alinhamento com o Quadro EQAVET, nomeadamente, a atribuição de responsabilidades, a identificação e o
envolvimento dos stakeholders internos e externos tidos como relevantes (Anexo I), o processo cíclico de
melhoria contínua, através dos indicadores selecionados, e ainda o modo como os resultados são utilizados
e publicitados, em cada fase do ciclo de qualidade: planeamento, implementação, avaliação e revisão;
c) desenhar o plano de ação em conformidade, devendo contemplar as atividades a desenvolver e a respetiva
calendarização, os recursos humanos a envolver e os respetivos papéis e responsabilidades;
d) preparar, motivar e incentivar todos os recursos humanos para o compromisso com o sistema de garantia
da qualidade alinhado com o Quadro EQAVET;
e) afetar os resultados esperados e as estratégias de comunicação/divulgação, necessários à implementação
do sistema de garantia da qualidade que o Colégio de Gaia adotou no âmbito do Quadro EQAVET;
f) garantir o cumprimento das especificações, normas e outros requisitos legais aplicáveis.
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O Colégio de Gaia interpreta a qualidade do serviço que presta como uma mais-valia competitiva face à concorrência. Prova disso são os mecanismos de monitorização e avaliação da eficiência e eficácia e formação que
o Colégio de Gaia já tem implementados. A seguir são descritos alguns desses instrumentos, nomeadamente:
a) os mecanismos de monitorização;
b) os mecanismos dos processos de inserção profissional e do percurso dos diplomados;
c) os mecanismos de orientação escolar;
d) os mecanismos de recuperação em situações de insucesso escolar;
e) os mecanismos de identificação da adequação dos cursos ao mercado de trabalho.
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3.16.1. Mecanismos de monitorização e avaliação da eficiência e eficácia da formação
Mecanismos de monitorização
A preocupação com a melhoria contínua do Colégio e, consequentemente dos seus cursos, tem conduzido à
valorização e aplicação de um conjunto de dinâmicas diversas de autoavaliação, apoiadas quer por mecanismos
internos, quer externos, como o Programa AVES – Avaliação Externa de Escolas e o programa OTES – Observatório dos Trajetos dos Estudantes do Ensino Secundário, que envolvem a recolha e o consequente tratamento de
dados. Os elementos recolhidos permitem o diagnóstico e a reflexão partilhada, mas, acima de tudo, facilitam a
identificação de áreas de melhoria, podendo corrigir-se trajetórias estabelecidas e, assim, prestar melhor apoio
aos alunos. O processo de avaliação, no contexto educativo, tem envolvido os seguintes atores: alunos; docentes;
encarregados de educação; entidades de acolhimento de estágios (Figura 7).

Alunos

Docentes

AVALIAÇÃO
Cursos com
planos próprios
Entidades de
acolhimento (FCT)

Encarregados
de educação

Figura 7. Atores envolvidos no processo de avaliação.

O processo de avaliação, a nível interno (autoavaliação), integra:
• A caracterização dos jovens à entrada de ciclo, incidindo sobre as razões da opção pela modalidade de
dupla certificação.
• A avaliação do desempenho dos docentes pelos alunos.
• O grau de satisfação com o Colégio e com o curso pelos alunos em fase de conclusão.
• O grau de satisfação das empresas e outras entidades com protocolos, no âmbito da FCT.
• A monitorização dos percursos dos diplomados.
• A avaliação do funcionamento dos cursos com planos próprios pelos professores.
• A monitorização, por curso, da evolução das classificações e das taxas de desistência período a período.
• A monitorização, por curso, das taxas de desistência, de retenção, de transição e de conclusão.
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O processo de avaliação, a nível externo, integra:
• A participação no programa AVES, da Fundação Manuel Leão, desde 2001 – nível de conhecimentos à
entrada e à saída de ciclo, com análise de valor acrescentado; estratégias de aprendizagem, valores e
atitudes; opinião dos encarregados de educação; opinião dos alunos sobre a escola, clima e cultura de
escola.
• A participação no OTES.
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Face ao exposto, e dando continuidade a uma cultura de participação responsável de toda a comunidade
educativa, na busca da excelência ao nível dos resultados dos nossos cursos com planos próprios e, consequentemente, dos nossos alunos, é objetivo do Colégio de Gaia continuar a apostar em mecanismos de garantia da
melhoria da qualidade.

Monitorização dos processos de inserção profissional e do percurso dos diplomados
Para realizar a monitorização dos processos de inserção profissional e o acompanhamento do percurso dos
diplomados, o Colégio de Gaia possui um Gabinete de Inserção na Vida Ativa (GIVA).
Este serviço foi criado em 1998, em consonância com o projeto educativo do Colégio, com a finalidade de
informar, apoiar e acompanhar os alunos e diplomados do Colégio de Gaia no seu percurso de inserção escolar e
profissional, promovendo a ligação ao mundo do trabalho. Colabora, também, na organização e gestão dos estágios curriculares (formação em contexto de trabalho).
O GIVA desenvolve a sua ação em três eixos fundamentais, dos quais emanam as suas atividades:
i. Informação, orientação e acompanhamento dos alunos e diplomados, com os seguintes objetivos:
• informar e orientar os alunos e diplomados, apoiando-os na definição de projetos profissionais;
• recolher e divulgar, pelas vias mais adequadas, informação escolar, formativa e profissional;
• formar para a aquisição de competências que promovam a procura de emprego por iniciativa própria
(técnicas de procura ativa de emprego: currículos, cartas de candidatura, preparação para entrevista,
entre outras);
• recolher e divulgar ofertas de emprego, de estágios e de outras formas de contacto com o mundo do
trabalho;
• divulgar e encaminhar para medidas de apoio ao emprego, qualificação e empreendedorismo;
• promover a realização de iniciativas destinadas a esclarecer aspetos relacionados com a integração
profissional;
• acompanhar a integração inicial dos diplomados na vida ativa.
ii. Colaboração com empresas e outras entidades, com os seguintes objetivos:
• divulgar, junto dos diplomados, ofertas de colocação e/ou estágio;
• disponibilizar uma bolsa de diplomados como fonte de recrutamento e seleção de técnicos com qualificação profissional de nível 4 do QNQ em diversas áreas.
iii. Gestão interna dos estágios no âmbito da FCT.

Mecanismos de orientação escolar
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O Colégio de Gaia possui um Serviço de Psicologia e Orientação (SPO) que acompanha os nossos alunos ao
longo do seu percurso escolar. Este serviço dá resposta a uma diversidade de problemáticas sinalizadas pela
comunidade educativa cuja intervenção seja de cariz psicológico ou psicopedagógico. Entre outras, são competências dos dois psicólogos deste serviço acompanhar o percurso escolar/formativo dos alunos; atender pais/encarregados de educação; acompanhar e gerir os processos dos alunos com dificuldades de aprendizagem, falta
de motivação e com problemas de comportamento e emocionais; realizar trabalhos em grupo em diversas áreas
(competências sociais, educação para a saúde, técnicas de estudo, entre outros); participar em reuniões pedagógicas; apoiar a direção, professores, educadores e outros agentes educativos na resolução de questões e problemas psicopedagógicos e comportamentais dos alunos.
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Tem, igualmente, como objetivo promover o sucesso educativo e a aproximação entre a família e o Colégio,
melhorando a rede de relações recíprocas indispensáveis ao desenvolvimento pessoal, interpessoal e comunitário
no contexto escolar.

Mecanismos de recuperação em situações de insucesso escolar
O Colégio de Gaia promove mecanismos de recuperação, de modo a acompanhar os alunos com dificuldades
de aprendizagem e em risco de abandono escolar, sempre numa perspetiva de (re)integração desses alunos no
processo ensino-aprendizagem. Para esse efeito, o Colégio promove sessões de apoio pedagógico aos alunos,
bem como outros mecanismos facilitadores da recuperação de aprendizagens e consolidação de conhecimentos.
Na formalização deste processo, intervêm o diretor de curso, o diretor de turma, os docentes das disciplinas, o
encarregado de educação e o aluno e, quando necessário, o SPO.
Para além dos mecanismos referidos anteriormente, o Colégio de Gaia possui uma equipa multidisciplinar de
apoio à educação inclusiva. Esta equipa é constituída por elementos permanentes (um dos docentes que coadjuva
o diretor; um docente de educação especial; três membros do conselho pedagógico, com funções de coordenação
pedagógica de diferentes níveis de educação e ensino; e um psicólogo) e elementos variáveis (o diretor de turma
do aluno; outros docentes do aluno; elementos da equipa da mediação educativa; técnicos do centro de recurso
para a inclusão e outros técnicos que intervêm com o aluno). Compete a esta equipa multidisciplinar: sensibilizar
a comunidade educativa para a educação inclusiva; propor, mobilizar e monitorizar a aplicação de medidas de
suporte à aprendizagem; acompanhar e monitorizar a aplicação de medidas de suporte à aprendizagem em articulação com a equipa da mediação educativa; prestar aconselhamento aos docentes na implementação de práticas pedagógicas inclusivas; elaborar o relatório técnico-pedagógico e, se aplicável, o programa educativo individual e o plano individual de transição.

Mecanismos de identificação da adequação dos cursos ao mercado de trabalho
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O Colégio de Gaia tem apostado em cursos, cuja oferta formativa responda às qualificações exigidas pelo
mercado de trabalho, procurando garantir, assim, um reforço da empregabilidade no contexto regional e nacional.
Aliás, o grau de consistência do projeto proposto pelo Colégio de Gaia reflete-se na aceitação destes cursos, por
parte da comunidade educativa, do mundo do trabalho, do meio empresarial e autárquico. Anualmente, o Colégio
é procurado por um elevado número de alunos, maioritariamente do concelho de Vila Nova de Gaia, sendo amplamente solicitado pelo mundo empresarial para indicar técnicos diplomados para estágios ou empregos.
Aquelas entidades evidenciam, de resto, na sua experiência como entidades parceiras do Colégio de Gaia, a
adequação da formação tecnológica à atividade profissional desenvolvida, a capacidade de integração no trabalho
em equipa, a adaptação a situações novas e um forte sentido de responsabilidade por parte dos diplomados. A
atualização dos currículos, nomeadamente, na componente de formação tecnológica e a consequente adequação
às qualificações exigidas pelo mercado profissional e à evolução tecnológica, têm resultado dos contributos recolhidos junto de entidades empregadoras, associações comerciais e industriais, autarquias e instituições de ensino
superior.
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3.16.2. Diagnóstico do desempenho
A Tabela 10 apresenta uma síntese da avaliação interna aos cursos com planos próprios do Colégio de Gaia.
Esta avaliação decorre dos dados recolhidos através dos diversos inquéritos por questionário aplicados, ao longo
e no final do ano escolar, a stakeholders internos e externos (por exemplo, docentes, alunos, pais/encarregados
de educação e entidades de acolhimento de estágios no âmbito da FCT), em diferentes domínios, pretendendo
evidenciar os pontos fortes e os pontos que carecem de melhoria. Esta análise interna retrata a tendência de
evolução e o impacto dos fatores, cujo controlo depende estritamente do Colégio, ou seja, domínios onde se
deverá registar uma melhoria sensível do desempenho.
Embora alguns dos itens surjam associados às “Áreas de melhoria”, tal não significa que tenham sido avaliados
de forma negativa. Aliás, é de salientar que todos os itens foram avaliados positivamente. No entanto, carecem de
melhoria, no sentido de alcançarem um valor que se aproxime do “Muito Bom” ou do “Muito Adequado”.

Tabela 10. Análise SWOT: ambiente interno.
Pontos fortes
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• A longa experiência do Colégio de Gaia, ao nível do ensino
profissionalizante (mais de 35 anos).
• Projeto educativo.
• Empenho na melhoria continua.
• Mecanismos de monitorização e avaliação da eficiência e eficácia da formação.
• Ambiente educativo integrado (do pré-escolar ao 12.º ano).
• Organização curricular dos cursos com planos próprios.
• Recursos humanos qualificados.
• Recursos materiais.
• Valor acrescentado aos alunos, comparando o estado em que
se encontravam e encontram à entrada e à saída do ciclo de
estudos, respetivamente.
• Ao nível da FCT, destaca-se:
- Adequação da formação tecnológica à atividade profissional.
- Capacidade de integração no trabalho em equipa por parte
dos alunos/formandos.
- Adaptação a novas situações.
- Responsabilidade manifestada pelos alunos/formandos.
• Ligação do curso ao mundo do trabalho.
• Grau de adequação das instalações ao desenvolvimento das
aprendizagens.
• Grau de facilidade de acesso a equipamentos e materiais didáticos adequados ao curso.
• Número de protocolos de colaboração.
• Número de projetos em que está envolvido a nível local, nacional e transnacional.
• Acompanhamento personalizado dos alunos.
• Taxa de conclusão dos cursos.
• Grau de motivação para o curso.
• Nível de assiduidade dos alunos.
• Postura em sala de aula.
• Opinião das empresas acolhedoras de estágios (FCT), sobre
os alunos finalistas.
• Assiduidade e pontualidade dos docentes.
• Domínio dos conteúdos programáticos por parte dos docentes.
• Incentivo à participação dos alunos por parte dos docentes.
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Áreas de melhoria
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Envolvimento dos pais/encarregados de educação.
Comunicação interna e externa.
Disponibilização de uma bolsa de ofertas de emprego.
Espaços de circulação.
Divulgação separada dos cursos com menor procura, com recurso a vídeos promocionais, por exemplo.
Articulação entre as diversas disciplinas do curso.
Nível de disponibilização de locais de trabalho no Colégio
para os alunos, fora do tempo de aulas.
Taxa de desistência (embora seja baixa, pode ainda ser melhorada).
Taxas de conclusão das disciplinas de um modo geral, mas
sobretudo as de Matemática A e de Inglês – área com impacto direto no indicador n.º 4 a) do Quadro EQAVET.
Mecanismos de recolha de dados sobre os indicadores
EQAVET n.º 6 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 – e n.º 6 b3) – Percentagem de empregadores que estão satisfeitos com os formandos que completaram um curso de EFP.
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De seguida, evidenciam-se alguns fatores, cuja incidência não depende, exclusivamente, do controlo direto do
Colégio de Gaia (Tabela 11). Os fatores referidos estão subdivididos em oportunidades e ameaças. As oportunidades incluem fatores que beneficiam/ampliam a atividade do Colégio. As ameaças, por sua vez, contemplam os
fatores de natureza incontrolável, cuja concretização se repercute de forma negativa no desempenho da instituição.
Tabela 11. Análise SWOT: ambiente externo.
Oportunidades
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

Alargamento da escolaridade obrigatória para 12 anos.
A marca Colégio de Gaia.
Incremento da população escolar nas vias profissionalizantes.
Maior aposta do Estado português nas vias profissionalizantes (dupla certificação).
Imagem positiva dos cursos com planos próprios.
Identidade dos cursos – cursos únicos a nível nacional.
Localização do Colégio.
Instituição de ensino de referência no concelho de Vila Nova
de Gaia, com mais de 85 anos de existência.
Tecido empresarial, em Vila Nova de Gaia, diversificado – industrial e de serviços –, permitindo o estabelecimento de relações de intercâmbio entre a oferta nas diferentes áreas dos
cursos e a comunidade empresarial.
Crescente procura pelas empresas de recursos humanos
qualificados de nível intermédio.
Apoios financeiros proporcionado aos alunos, ao nível da alimentação, transporte e bolsas.
Certificação do sistema de gestão da qualidade, alinhado com
o Quadro EQAVET.

Ameaças
• Massificação do ensino secundário, podendo ter impacto ao
nível de preparação dos alunos à entrada nos cursos, ao nível
da motivação e ao aumento do número de alunos por turma.
• Diminuição da taxa de natalidade.
• A escolaridade obrigatória, por vezes obriga à permanência
na escola de alunos desmotivados para a aprendizagem e
com vontade de integrar, mais cedo, o mercado de trabalho.
• Aumento do ambiente concorrencial:
- adoção de estratégias mais agressivas de atração e fidelização de alunos entre escolas;
- escolas mais bem apetrechadas;
- grande diversidade de ofertas formativas.
• Dependência, face à tutela, para elaboração regular de Portaria para a aprovação e financiamento de novos cursos, ou alteração às já existentes.
• Necessidade de contenção das contas públicas e a pressão
para a redução do endividamento podem colocar em causa
projetos educativos, nalguns casos dependentes de financiamento ou subsídios públicos e europeus (PO CH).
• A crise financeira internacional/nacional:
- contingência económica e social do meio envolvente;
- retração do consumo e investimento internos.
• A redução dos financiamentos ao nível dos cursos de dupla
certificação.
• Dependência de uma única fonte de financiamento (PO CH).
• O estabelecimento de metas de conclusão de curso e de empregabilidade, pela tutela, muitas vezes desenquadrada da realidade contextual.

3.16.3. Indicadores considerados para o processo de certificação da qualidade EQAVET
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Em relação aos indicadores considerados para o processo de certificação da qualidade EQAVET, o Colégio
de Gaia já avaliava os indicadores n.º 4 a): Taxa de conclusão dos cursos EFP, e n.º 5 a): Taxa de colocação após
conclusão de cursos de EFP, até porque ambos são indicadores cujos resultados são exigidos, à luz dos normativos que regulam o financiamento dos cursos profissionais em Portugal (da responsabilidade do agora PO CH)
para as candidaturas a novas turmas e/ou cursos.
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Indicador n.º 4 a) Taxa de conclusão em cursos de EFP
Este indicador, entendido como a percentagem de alunos que completam cursos de EFP inicial (isto é, que
obtêm uma qualificação) em relação ao total dos alunos que ingressam nesses cursos, apresenta como objetivo
geral, melhorar o sucesso escolar5 dos nossos alunos.

80%

Taxa de conclusão em cursos de EFP (2016/2019)
Situação atual

Objetivos / Metas a alcançar

2014/2017
82%

2015/2018
89%
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80%
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84%
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86%

89%
86%
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82%

82%
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Gráfico 16. Taxa de conclusão dos cursos científico-tecnológicos/com planos próprios do Colégio de Gaia
(com referência a 1 de setembro do ano de início do ciclo).

1. Planeamento
Para melhorar este indicador, o Colégio de Gaia definiu as seguintes estratégias de ação:
a) Reduzir a taxa de desistência.
b) Melhorar as taxas de conclusão das disciplinas de um modo geral, mas sobretudo as de Matemática A, de
Inglês e da PAT/PAP, manter as taxas de conclusão da FCT e manter a média das avaliações da FCT igual
ou superior a 18 valores.
c) Intensificar o relacionamento com os encarregados de educação.
2. Implementação
a) Reduzir a taxa de desistência6.
• No sentido de reduzir a taxa de desistência, será necessário envolver os diretores de turma, que têm
com os seus alunos e encarregados de educação uma relação de proximidade e que lhes permite, por
vezes, detetar o risco de abandono do curso numa fase precoce.
Proporção de alunos que concluem o curso científico-tecnológico/com plano próprio, em relação ao número total de alunos que ingressam nesse curso, em
cada ciclo formativo (com referência a 1 de setembro do ano de início do ciclo).
6 Proporção de alunos que desistem do curso científico-tecnológico/com plano próprio, em relação ao número total de alunos que ingressam nesse curso,
em cada ciclo formativo (com referência a 1 de setembro do ano de início do ciclo).
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• A identificação deste tipo de situações pode resultar, quer pelo contacto assíduo com o aluno, quer pelas

informações constantemente recolhidas junto dos docentes da turma e dos encarregados de educação.
• Também os docentes têm um papel muito importante na deteção do risco de abandono do curso e no
absentismo, devendo reportar de imediato ao diretor de turma as situações que se revelem preocupantes.
• O papel que os pais/encarregados de educação desempenham no acompanhamento do percurso escolar dos seus filhos/educandos é igualmente determinante, podendo colaborar com o diretor de turma
na deteção de situações de risco de abandono do curso e de absentismo.
• O SPO e a equipa da mediação educativa, além de promoverem sessões de sensibilização sobre as
consequências do abandono escolar, têm, também, uma função importante ao fazerem o acompanhamento dos alunos em risco, procurando dissuadi-los do abandono do curso e prevenindo o absentismo.
b) Melhorar as taxas de conclusão7 das disciplinas de um modo geral, mas sobretudo as de Matemática A, de
Inglês e da PAT/PAP8, manter a taxa de conclusão9 da formação em contexto de trabalho (FCT), e manter
a média das avaliações10 da FCT igual ou superior a 18 valores
• Os docentes de cada disciplina deverão ter o cuidado de adaptar as planificações à turma, atendendo
às características da mesma e de dar apoio individualizado aos alunos.
• Também os orientadores de PAT/PAP deverão continuar a acompanhar de perto o desenvolvimento do
projeto dos seus orientandos, motivando-os a evoluir e a fazer bem feito, procedendo ao registo periódico
da sua evolução, para permitir a ação atempada, em caso do não cumprimento dos objetivos intermédios.
• A componente de formação da FCT apresenta uma taxa de conclusão próxima dos 100%. Contudo, os
diretores de curso deverão continuar a ter o cuidado de nos termos do regulamento interno em vigor,
adequar os locais de estágio ao perfil do aluno e às competências que se pretendem desenvolver.
• O Colégio de Gaia deve continuar a garantir a existência das condições físicas necessárias ao desenvolvimento do processo de ensino aprendizagem, com especial relevo para a área técnica (oficinas e
laboratórios devidamente equipados e com consumíveis necessários à aprendizagem).
• Para melhorar procedimentos e formas de atuação, todos os docentes deverão fazer uma formação
anual, nomeadamente, em áreas transversais como, por exemplo, combate ao insucesso, motivação
dos alunos mais desinteressados, ou novas metodologias de avaliação e de ensino.
c) Intensificar o relacionamento com os pais/encarregados de educação.
• Ao nível do relacionamento com os pais/encarregados de educação, os diretores de turma desempenham um papel fulcral. São eles que acompanham de perto o percurso dos alunos da sua direção de
turma, facultando aos pais/encarregados de educação todas as informações consideradas relevantes
para o sucesso do aluno, utilizando os meios mais expeditos para cada situação.
• Assim, devem continuar: a realizar-se as reuniões de final de período com os pais/encarregados de
educação; a estabelecer-se, sempre que necessário, contactos telefónicos e/ou via correio eletrónico
e/ou carta; a efetuar-se reuniões individualizadas com os pais/encarregados de educação, procedendo
sempre ao seu registo em modelo próprio.

Proporção de alunos com classificação positiva nos anos terminais das disciplinas de Matemática A e de Inglês, em relação ao número total de alunos que
as frequentam, em cada ciclo formativo.
8 Proporção de alunos com classificação positiva na prova de aptidão tecnológica/prova de aptidão profissional (PAT/PAP), em relação ao número total de
alunos que a frequentam, em cada ciclo formativo.
9 Proporção de alunos que concluem a FCT, em relação ao número total de alunos que a iniciam, em cada ciclo formativo.
10 Média de classificações obtidas na FCT, em cada ciclo formativo.
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• Será importante o Colégio de Gaia desenvolver, pelo menos, uma atividade anual de caráter (in)forma-

tivo e/ou lúdico (por exemplo, a ExpoColgaia), orientada para os pais/encarregados de educação.
• Finalmente, devem os diretores de turma reunir, pelo menos, uma vez por período, com o coordenador
dos diretores de turma, para debaterem temas de carácter transversal, que contribuam para melhorar
a sua atuação no desempenho do cargo que ocupam e definirem linhas orientadoras de atuação.
3. Avaliação e revisão
• Será responsabilidade do Observatório da Qualidade/EQAVET, sob supervisão do diretor pedagógico,

proceder à recolha periódica dos dados relativos aos resultados das estratégias implementadas e compará-los com as metas estabelecidas no projeto educativo, no plano estratégico e no plano de ação, de
forma a verificar se os mesmos estão ou não de acordo com os valores definidos para este indicador.
• Se as metas não estiverem a ser cumpridas, devem os responsáveis procurar estratégias alternativas
e implementar planos de melhoria, em colaboração com todos os intervenientes.

Indicador n.º 5 a) Taxa de colocação após conclusão de cursos de EFP
Este indicador, que consiste na proporção de alunos que completam um curso de EFP e que estão no mercado
de trabalho, em formação (incluindo nível superior) ou outros destinos, no período de 12-36 meses após a conclusão do curso, apresenta como objetivo geral, melhorar a taxa de colocação11 após a conclusão do curso.
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Gráfico 17. Taxa de colocação dos diplomados do Colégio de Gaia, após a conclusão do curso científico-tecnológico/com plano próprio.

Proporção de alunos que completam um curso científico-tecnológico/com plano próprio, e que estão no mercado de trabalho, em formação (incluindo o
ensino superior) ou outros destinos, no período de 12 a 36 meses após a conclusão do curso, em cada ciclo formativo.
12 Valor estimado com base nos valores recolhidos até à data.
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1. Planeamento
Para melhorar este indicador, o Colégio de Gaia definiu as seguintes estratégias de ação:
a) Reforçar as redes e as parcerias com as empresas/instituições de ensino superior, intensificando as dinâmicas de trabalho colaborativo escola/meio.
b) Recolher as recomendações feitas por entidades parceiras.
c) Desenvolver competências de empregabilidade.
2. Implementação
a) Reforçar as redes e as parcerias com as empresas/instituições de ensino superior, intensificando as dinâmicas de trabalho colaborativo escola/meio.
• Será da competência dos diretores de curso, dos orientadores da FCT e do GIVA, a promoção de ações
destinadas a intensificar o relacionamento com as empresas e outro tipo de instituições, organizando,
por exemplo: seminários e oficinas de aprendizagem com empresários e especialistas de diversas áreas
de formação para realizarem sessões técnicas; a “Mostra de Ensino Superior e Formação”; visitas de
estudo a empresas/instituições de ensino superior; projetos em parceria com entidades externas; o
convite a entidades para participarem e visitarem a edição anual da ExpoColgaia.
• Também são responsabilidade do GIVA e dos diretores de curso o estabelecimento de novas parcerias
com empresas e outras instituições, assim como o reforço das parcerias já existentes, no sentido de
potenciar a realização de projetos conjuntos, de diversificar os locais de estágio e promover a empregabilidade dos alunos.
• Também compete aos diretores de curso, o convite a profissionais das diversas áreas técnicas dos
cursos, para integrarem o júri da PAT/PAP, com o intuito de darem a conhecer as competências dos
alunos em diversos domínios, explicitados através dos projetos finais de curso.
b) Recolher as recomendações feitas por entidades parceiras.
• Os docentes orientadores da FCT terão a responsabilidade de proceder à recolha da documentação
correspondente à avaliação dos estágios.
• Com base na documentação recolhida, os diretores de curso, juntamente com o GIVA, analisam os
resultados e recolhem as sugestões de melhoria.
• Será da competência da direção, proceder à recolha das recomendações feitas pelas entidades parceiras, em sede de conselho consultivo.
• Também deverá ser potenciada a reflexão sobre as metas propostas, analisando se as mesmas foram
ou não alcançadas, propondo recomendações de melhoria em sede de conselho pedagógico.
• Será igualmente relevante a contabilização do número de candidaturas aos cursos do ensino secundário com planos próprios do Colégio, procurando identificar as motivações para a escolha dos referidos
cursos, através das entrevistas aos candidatos.
• Como habitualmente, será ainda aferido o grau de satisfação dos alunos finalistas, sobre o curso que
se encontram a concluir, e promovida a avaliação dos docentes pelos alunos do ensino secundário,
através da aplicação de dois inquéritos por questionário.
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c) Desenvolver competências de empregabilidade.
• Será responsabilidade do GIVA, em colaboração com os diretores de curso, prosseguir com a organização de sessões nas turmas dos 11.º e 12.º anos, sobre técnicas de procura ativa de emprego, no
âmbito da disciplina de Projeto Tecnológico.
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• Junto dos alunos finalistas deverá ser promovida, pelo GIVA, a elaboração de um Curriculum Vitae

Europass (em português e inglês), bem como a realização de, pelo menos, uma sessão com simulação
de entrevista de emprego nas turmas finalistas.
3. Avaliação e revisão
• Competirá ao do Observatório da Qualidade/EQAVET, sob supervisão do diretor pedagógico, proceder

à recolha periódica dos dados relativos aos resultados das estratégias implementadas e compará-los
com as metas estabelecidas no projeto educativo, no plano estratégico e no plano de ação, de forma a
verificar se os mesmos estão ou não de acordo com os valores definidos para este indicador.
• No caso de as metas não estarem a ser cumpridas, devem os responsáveis procurar estratégias alternativas e implementar planos de melhoria, em colaboração com todos os intervenientes.

Indicador n.º 6 Utilização das competências adquiridas no local de trabalho
Este indicador corresponde à:
a) percentagem de alunos que completam um curso de EFP e que trabalham em profissões diretamente
relacionadas com o curso/área de educação e formação que concluíram;
b3) percentagem de empregadores que estão satisfeitos com os alunos que completaram um curso de EFP.
Com o objetivo de acompanhar e avaliar o percurso dos alunos diplomados dos cursos com planos próprios, o
Colégio de Gaia, através do GIVA, procede, anualmente, ao levantamento da sua situação após a conclusão de
curso. A informação é recolhida a partir de contactos pessoais e/ou telefónicos.
No entanto, salientamos que o indicador n.º 6 é, maioritariamente, dependente de fatores externos e que, em
virtude dessa sua natureza, não dependem inteiramente do Colégio de Gaia nem são dominados por ele. Tendo
por base esta realidade, o Colégio de Gaia definiu as metas apresentadas a seguir.

a) Percentagem de alunos que completam um curso de EFP e que trabalham em profissões diretamente relacionadas com o curso/área de educação e formação que concluíram.

Percentagem de alunos que completam um curso de EFP e que trabalham
em profissões diretamente relacionadas com o curso/área de educação
e formação que concluíram (2016/2019)
Situação atual
2014/2017
85%
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13

100%

Objetivos / Metas a alcançar
2015/2018
74%

2016/2019
100%13

2017/2020
100%

2018/2021
100%

2019/2022
100%

Valor obtido com base em 70% dos alunos que concluíram o curso até à data.
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100%

100%

100%

100%

2016/2019

2017/2020

2018/2021

2019/2022

85%
74%

2014/2017

2015/2018

Situação atual

Objetivos / Metas a alcançar

Gráfico 18. Taxa de alunos que trabalham em profissões diretamente relacionadas com o curso/AEF que concluíram.

Este indicador apresenta como objetivo geral, manter a percentagem14 de alunos que trabalham em profissões
diretamente relacionadas com o curso/área de educação e formação que concluíram.
1. Planeamento
Para melhorar este indicador, o Colégio de Gaia definiu as seguintes estratégias de ação:
a) Adequar o perfil de competências do aluno às características do local de estágio, potenciando ao máximo
a sua empregabilidade.
b) Constituir uma bolsa de ofertas de emprego.
2. Implementação
a) Adequar o perfil de competências do aluno às características do local de estágio, potenciando ao máximo
a sua empregabilidade
• De acordo com este objetivo, será apurada a percentagem de alunos do ciclo de estudos que permaneceu no local de estágio após a conclusão do curso.
• Para potenciar a empregabilidade, os diretores de curso, ao fazerem os contactos para a colocação dos
alunos em estágio, devem ter presente a adequação do perfil do aluno com o perfil da empresa.
• Dever-se-á ter especial atenção na colocação dos alunos que pretendem ingressar no mercado de
trabalho em entidades que estejam à procura de novos colaboradores.
• Procura-se, assim, potenciar a empregabilidade dos alunos no local de estágio e, consequentemente,
na sua área de formação.
b) Constituir uma bolsa de ofertas de emprego.
• Recorrer ao apoio do GIVA para promover o encontro entre a oferta e procura de emprego. O contacto
direto com os diplomados, via correio eletrónico, ou telefonicamente, bem como o recurso às redes
sociais e/ou ao site do Colégio, são meios privilegiados para a divulgação de ofertas de emprego.
• Fortalecer a relação do Colégio com as entidades potencialmente empregadoras, promovendo, por
exemplo, seminários e oficinas de aprendizagem com empresários e especialistas de diversas áreas de
Proporção de alunos que completam um curso científico-tecnológico/com plano próprio, e que trabalham em profissões diretamente relacionadas com o
curso/AEF que concluíram, em relação ao número total de alunos que estão no mercado de trabalho, em cada ciclo formativo.
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formação, para fazer sessões técnicas; uma “Mostra de Ensino Superior e Formação”; visitas de estudo
a empresas/instituições de ensino superior; projetos em parceria com entidades externas; o convite a
entidades a participarem e a visitarem a edição anual da ExpoColgaia; divulgação das atividades desenvolvidas no Colégio de Gaia, junto das entidades potenciais empregadoras.

b3) Percentagem de empregadores que estão satisfeitos com os alunos que completaram um curso de EFP.

Percentagem de empregadores que estão satisfeitos com os alunos
que completaram um curso de EFP (2016/2019)
Situação atual

89%

Objetivos / Metas a alcançar

2014/2017
n.d.

2015/2018
n.d.

2016/2019
89%

n.d.

n.d.

2014/2017

2015/2018

2017/2020
90%

2018/2021
91%

2019/2022
92%

89%

90%

91%

92%

2016/2019

2017/2020

2018/2021

2019/2022

Situação atual

Objetivos / Metas a alcançar

Gráfico 19. Taxa de empregadores satisfeitos com os alunos que completaram um curso científico-tecnológico/com plano próprio
(n.d.: dados não disponíveis).

Este indicador apresenta como objetivo geral, melhorar a percentagem15 de empregadores que estão satisfeitos
com os alunos que completaram um curso de EFP.
1. Planeamento
Para melhorar este indicador, o Colégio de Gaia definiu a seguinte estratégia de ação: melhorar a percentagem
de empregadores que estão satisfeitos com os formandos que completaram um curso de EFP.
2. Implementação
• No que respeita às competências técnicas, os diretores de curso são responsáveis pela atualização cons-

tante dos conteúdos programáticos, materiais, equipamentos e ferramentas associados às disciplinas da
Proporção de empregadores que estão satisfeitos ou muito satisfeitos com os alunos que completaram um curso científico-tecnológico/com plano próprio,
em relação ao número total de empregadores respondentes ao inquérito realizado, em cada ciclo formativo.
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•

•

•

•

•

componente de formação tecnológica ministrados nos cursos, com o intuito de responder às exigências do
mercado de trabalho. Assim, deverão realizar contactos assíduos com as empresas e outras entidades e
convidá-las, por exemplo, para a realização de oficinas e para a participação no júri das PAT/PAP, no
sentido de auscultarem as tendências e exigências do mercado de trabalho.
Têm sido igualmente importantes as opiniões recolhidas junto das entidades acolhedoras da FCT, para
perceber quais as necessidades atuais do mercado de trabalho, relativamente às competências pessoais
e sociais exigidas.
Tendo em conta a identificação dessas necessidades, e no sentido de facilitar a integração no mercado de
trabalho, o GIVA, em coordenação com os diretores de curso, tem promovido: sessões nas turmas dos 11.º
e 12.º anos, sobre técnicas de procura ativa de emprego, no âmbito da disciplina de Projeto Tecnológico;
pelo menos, uma sessão com simulação de entrevista de emprego nas turmas finalistas; a elaboração dos
Curriculum Vitae Europass (em português e inglês) pelos alunos finalistas.
Também a participação dos alunos em projetos de caráter inter e transdisciplinares são entendidos como
fulcrais para o desenvolvimento de competências pessoais e sociais, atualmente exigidas pelas entidades
empregadoras.
A realização de inquéritos de satisfação aos empregadores dos antigos alunos será da responsabilidade
do GIVA, com o apoio dos diretores de curso. Esta ação terá como objetivo aferir pontos fortes e áreas de
melhoria no desempenho dos antigos alunos, para o constante alinhamento dos conteúdos lecionados, nas
diferentes disciplinas, e das competências adquiridas no contexto académico com as reais necessidades
das empresas e instituições empregadoras.
Será, igualmente, importante recolher as sugestões feitas pelas entidades parceiras, em sede de conselho
consultivo, em relação às competências a desenvolver pelos alunos.

3. Avaliação e revisão
• Competirá ao Observatório da Qualidade/EQAVET, sob a supervisão do diretor pedagógico, proceder à

recolha periódica dos dados relativos aos resultados das estratégias implementadas e compará-los com as
metas estabelecidas no projeto educativo, no plano estratégico e no plano de ação, de forma a verificar se
os mesmos estão ou não de acordo com os valores definidos para este indicador.
• No caso de as metas não estarem a ser cumpridas, devem os responsáveis procurar estratégias alternativas e implementar planos de melhoria, em colaboração com todos os intervenientes.

3.17. Apresentação das conclusões da autoavaliação e mecanismos de divulgação
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As conclusões sobre a análise do acompanhamento do cumprimento das metas serão publicitadas periodicamente nos seguintes momentos: final do período, sempre que a natureza das metas o permitir; no final do ano
letivo e no final do ciclo de estudos, tendo em consideração os períodos de carência previstos pelo EQAVET,
nomeadamente, no que diz respeito à empregabilidade/prosseguimento de estudos.
Assim, no final de cada período, será feito um relatório de avaliação da execução das metas previstas, que
será apresentado no conselho pedagógico, para validação. Quanto aos stakeholders internos, a quem foram atribuídas responsabilidades concretas no alcance de metas, será enviado um relatório sobre os resultados alcançados, bem como sobre as metas a obter no final do ano escolar, nomeadamente, delegados de grupo, coordenadores de departamento, diretores de curso, GIVA e SPO.
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No caso de existirem desvios nos valores obtidos, face às metas definidas, serão realizadas reuniões de trabalho com os responsáveis de cada objetivo associado a cada indicador, no sentido de se elaborarem planos de
melhoria com o intuito de corrigir a situação.
No final de cada ano escolar, será realizado um relatório anual de avaliação sobre a execução das metas
previstas, para aquele ano, da responsabilidade do Observatório da Qualidade/EQAVET, sob supervisão do diretor
pedagógico, que será apresentado no conselho pedagógico, para validação. Os resultados constantes deste relatório serão, também, analisados em reuniões por curso e apresentados em reunião geral de professores, com o
intuito de preparar o ano escolar seguinte, e no conselho consultivo, de forma a obter sugestões que permitam a
melhoria contínua dos resultados obtidos.
No final do ciclo de estudos, será elaborado um relatório final global sobre a implementação do processo de
certificação da qualidade EQAVET, onde serão destacados, entre outros aspetos, os objetivos e as metas alcançados, os desvios observados, os planos de melhoria introduzidos, os constrangimentos verificados e a análise
sobre as melhorias obtidas, decorrentes da implementação deste processo de certificação da qualidade. A elaboração deste documento é da responsabilidade do Observatório da Qualidade/EQAVET, sob supervisão do diretor
pedagógico, e é submetido ao conselho pedagógico para aprovação.

3.18. Cronograma geral
Com respeito à implementação do Quadro EQAVET, o Colégio de Gaia define a calendarização apresentada
na Tabela 12.
Tabela 12. Cronograma geral do processo de implementação do Quadro EQAVET.
Data

Ação

janeiro de 2020

Aprovar o documento base, que firma o compromisso com a garantia de qualidade da
oferta formativa do Colégio de Gaia.

janeiro de 2020

Aprovar o plano de ação, que decorre do documento base, e que contempla as atividades a
desenvolver e a respetiva calendarização, as pessoas a envolver e os respetivos papéis e
responsabilidades, os recursos a afetar, os resultados esperados e as estratégias de comunicação/divulgação.

janeiro a julho de 2020

Proceder a avaliações periódicas tendo em conta o cronograma definido no plano de ação.

julho de 2020

Submeter a documentação na plataforma EQAVET.

julho de 2020

Solicitar à ANQEP a visita dos peritos, com vista à obtenção da certificação e o selo de garantia da qualidade EQAVET.

julho de 2020

Proceder à avaliação global intermédia do processo de qualidade proposto e definição de
planos de melhoria nas áreas em que as metas não foram atingidas.

Final do ano escolar 2020/21

Proceder à avaliação final global do processo de certificação EQAVET.

3.19. Considerações finais
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O Colégio de Gaia, embora ainda não possua certificação de qualidade, está fortemente empenhado em que
os seus processos de gestão e funcionamento quotidianos sejam validados no Quadro do EQAVET.
Com o instrumento de referência EQAVET, pretendemos promover e monitorizar o aperfeiçoamento contínuo
da oferta formativa do Colégio de Gaia, tendo presente uma cultura de melhoria da qualidade e da responsabilização, ao nível de todos os intervenientes no processo ensino-aprendizagem.
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A implementação do processo de certificação de garantia da qualidade, alinhado com o Quadro EQAVET,
utilizada como uma abordagem sistemática de modernização da oferta formativa, sobretudo ao nível da eficácia
da formação, traduzida na promoção do sucesso escolar, proporciona: a promoção de uma cultura de garantia e
melhoria contínua da qualidade assente em práticas de autoavaliação; a garantia da articulação da política de
garantia e melhoria contínua da qualidade com os objetivos estratégicos do Colégio de Gaia; a recolha de dados
e análise de forma sistemática e sistémica dos resultados alcançados sobre a atividade desenvolvida e reflexão
desse exercício na melhoria contínua das práticas de gestão do Colégio de Gaia.
Assim, este processo de certificação potencia a análise de forma sistemática e sistémica dos resultados alcançados, a discussão e a definição de estratégias, de objetivos, de metas, de medidas de operacionalização, dos
períodos de aplicação, e definição de responsáveis e intervenientes associados a cada ação. Neste contexto, é
de vital importância o envolvimento dos stakeholders internos e externos, cujos contributos, ao nível da recolha de
sugestões, ocorrem através de reuniões, inquéritos por questionário e entrevista.
No caso de serem detetados desvios, em relação ao alinhamento pretendido, no decurso das avaliações agendadas, deverá a direção desenvolver esforços no sentido de realinhar as ações, com vista à concretização dos
objetivos e metas, através da elaboração de planos de melhoria.
Apesar das potencialidades do processo de certificação de qualidade EQAVET, também se vislumbram alguns
obstáculos na sua implementação, salientando-se: a necessidade de adotar novos procedimentos internos, distintos dos que se vinham adotando; a dificuldade em tornar mensuráveis e visíveis algumas práticas desenvolvidas;
a realização de uma avaliação periódica, e todo o trabalho acrescido que ela envolve, nomeadamente, ao nível da
disponibilidade dos recursos humanos; a necessidade de proceder a inquéritos por questionário e/ou entrevistas,
fundamentais para a mensurabilidade dos dados a recolher, e cuja resposta depende da disponibilidade dos destinatários para o fazerem; a dependência de fatores externos e, por isso, não dominados pelo Colégio, no alcance
de alguns objetivos e metas.
Estes são alguns dos condicionantes que se antecipam e para os quais o Colégio deve estar atento, para os
ultrapassar.
Em forma de conclusão, salienta-se que o documento base apresentado consiste num instrumento dinâmico
na sua essência, aberto e partilhado, permitindo uma melhoria e reflexão permanente e participativa.
Com este documento, pretende-se apresentar as linhas estratégicas de orientação do Colégio de Gaia, fixando
o compromisso com a qualidade da oferta formativa que, resumindo, menciona aquilo que pretende ser e o que
fazer para o conseguir, no quadro da sua autonomia, bem como afirmar a identidade organizacional da instituição.
Paralelamente à construção deste documento base, foi definido o modelo de monitorização de execução estratégica que permite, através de um conjunto de indicadores, acompanhar a performance da atividade e garantir
o seu alinhamento e progresso face aos objetivos estratégicos e metas definidas. De facto, apenas pela monitorização do seu desempenho, é possível verificar o sucesso da estratégica definida, orientando o Colégio na reformulação do seu modelo operacional e na implementação das medidas necessárias. A sua operacionalidade concretizar-se-á através do projeto educativo, do plano anual de atividades e dos Planos de Ação definidos.
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ANEXO I – ENVOLVIMENTO DOS STAKEHOLDERS INTERNOS E EXTERNOS
Anexo I – Envolvimento dos stakeholders internos e externos
Tabela 13. Envolvimento dos stakeholders internos e externos no âmbito do sistema de garantia da qualidade alinhado com o Quadro EQAVET.
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Intervenientes (stakeholders)

Tipo

Envolvimento

Responsabilidades

Momento de envolvimento

Evidências do envolvimento

Entidade proprietária

Interno

Parcial

• Estabelecer em colaboração com a direção as linhas estratégicas do funcionamento do Colégio de Gaia.
• Avaliar resultados.

Planeamento

• Relatório de funcionamento dos cursos
com planos próprios.

Direção

Interno

Total

• Planear e implementar as linhas estratégicas do funcionamento do Colégio
de Gaia.
• Apresentar de candidaturas financeiras e pedagógicas.
• Definir as tarefas e responsabilidades dos diversos intervenientes envolvidos
no processo de implementação do sistema de garantia da qualidade alinhado com o Quadro EQAVET.
• Aprovar e reconhecer os termos de aceitação.
• Apresentar dos relatórios de execução.
• Representar o Colégio de Gaia junto dos serviços de administração educativa do Ministério da Educação em todos os assuntos de natureza administrativa e financeira.
• Colaborar na implementação do sistema de garantia da qualidade alinhado
com o Quadro EQAVET.
• Controlar a execução das diversas etapas do processo de implementação
do sistema de garantia da qualidade alinhado com o Quadro EQAVET.
• Dirigir o sistema de avaliação da qualidade.
• Colaborar na definição do plano de ação para a melhoria contínua de resultados.

Planeamento

•
•
•
•
•
•
•

• Avaliar os resultados obtidos.

Ao longo do ano letivo e
do ciclo de formação.

• Atas de reuniões.
• Relatórios anuais.

• Definir, em articulação com a direção e indicações do conselho de diretores
de curso, a proposta de objetivos e metas a alcançar.

Planeamento

• Projeto educativo.
• Documento base.
• Relatórios anuais.

• Coordenar o processo de recolha de dados.

Ao longo do processo.

• Avaliar os resultados obtidos e definir estratégias para melhorar e/ou propor
novas metas a atingir.

Avaliação

• Inquéritos.
• Relatórios.
• Planos de Melhoria.

Conselho pedagógico

Interno

Parcial

Observatório da Qualidade/
EQAVET

Interno

Total
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Implementação

Convocatórias de reuniões.
Execução e análise de relatórios.
Execução da oferta educativa e formativa.
Atas de reuniões.
Relatório de contas.
Planos de Melhoria.
Relatórios trimestrais e anuais.

Avaliação

Revisão
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Tabela 13. Envolvimento dos stakeholders internos e externos no âmbito do sistema de garantia da qualidade alinhado com o Quadro EQAVET.
Intervenientes (stakeholders)
Conselho de turma

Diretor de curso
Diretor de turma

Alunos

DB.01/01

Pessoal docente

DB/Colégio de Gaia

Tipo

Envolvimento

Interno

Total

Interno

Interno

Interno

Total

Parcial

Total

Responsabilidades

Momento de envolvimento

Evidências do envolvimento

• Propor objetivos e metas para a turma em sintonia com o definido no projeto
educativo.
• Propor atividades para o plano anual de atividades da turna.

1.º período

• Atas de reuniões.

• Avaliar os resultados da turma.
• Definir e implementar estratégias para diminuir o absentismo e assegurar o
apoio a alunos com dificuldades de aprendizagem.
• Planear e avaliar a execução do plano de atividades da turma.

Reuniões de avaliação.

• Acompanhar todo o processo de ensino e aprendizagem dos alunos.

Ao longo do ano letivo.

• Registos de contactos com stakeholders.

• Coordenar, com os restantes elementos do conselho de turma, as estratégias a implementar para diminuir o absentismo dos alunos e promover a recuperação de aprendizagens.
• Acompanhar e avaliar a execução do plano de atividades.

• Atas de reuniões do conselho de curso.
• Atas de reuniões do conselho de turma.

• Acompanhar as atividades da FCT e auscultar as entidades acolhedoras/
parceiras.

• Registos de contactos com stakeholders
externos.

•
•
•
•
•

Adotar e assumir a filosofia do ensino/aprendizagem.
Obter sucesso escolar.
Contribuir para uma boa integração escolar e social.
Contactar e inserir-se no mercado de trabalho.
Coresponsabilizar-se na definição de estratégias para ultrapassar possíveis
constrangimentos e colmatar lacunas.
• Responder aos diversos inquéritos aplicados.

• Assumir o compromisso de implementar e desenvolver o ensino/aprendizagem de qualidade.
• Colaborar na implementação do sistema de garantia da qualidade alinhado
com o Quadro EQAVET.
• Corresponsabilizar-se na definição de estratégias para ultrapassar possíveis
constrangimentos e colmatar lacunas.
• Capacitar os alunos com competências que lhes facilitem a integração no
mercado de trabalho.
• Promover nos alunos o desenvolvimento individual, social e profissional.

Planeamento

• Análise e discussão dos resultados.
• Planos de Melhoria.

Implementação

•
•
•
•
•
•

Avaliação

• Autoavaliação, heteroavaliação.

Revisão

• Questionários de avaliação.
• Reuniões com o núcleo de estudantes.

Planeamento

• Questionário de diagnóstico de necessidades de formação.

Implementação

•
•
•
•
•
•
•

Registos de classificações.
Registos de assiduidade.
Registos de sumários.
Relatórios de atividades.
Planos de recuperação de assiduidade.
Projetos e atividades.

Registo de classificações.
Registos de assiduidade.
Registos de sumários.
Proposta de atividades.
Relatórios de atividades.
Planos de recuperação de assiduidade.
Atas de reuniões.
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Tabela 13. Envolvimento dos stakeholders internos e externos no âmbito do sistema de garantia da qualidade alinhado com o Quadro EQAVET.
Intervenientes (stakeholders)

Pessoal não docente

Pais/encarregados de educação

Parceiros institucionais

DB.01/01

Empregadores
Associações comerciais e industriais
Associações sindicais
Autarquia e juntas de freguesias

DB/Colégio de Gaia

Tipo

Interno

Externo

Externo

Externo

Envolvimento

Parcial

Parcial

Parcial

Parcial

Responsabilidades

Momento de envolvimento

Evidências do envolvimento

Avaliação

•
•
•
•

Revisão

• Análise e discussão dos resultados.
• Atas de reuniões.
• Planos de Melhoria.

• Assumir o compromisso de colaborar na implementação e desenvolvimento
do ensino/aprendizagem de qualidade.
• Colaborar na implementação do sistema de garantia da qualidade alinhado
com o Quadro EQAVET.
• Colaborar na formação e definição de estratégias para ultrapassar possíveis
constrangimentos e colmatar lacunas.

Planeamento

• Questionário de diagnóstico de necessidades de formação.

Implementação

• Registos das atividades representativas
das suas funções.

Avaliação

• Questionários de avaliação.
• Certificados de formação.
• Resultados da avaliação.

• Participar no desenvolvimento individual, social e profissional dos seus educandos.
• Participar na avaliação interna do Colégio de Gaia.
• Participar em reuniões convocadas pelos diretores de turma.
• Participar em eventos promovidos pelo Colégio e que envolvam os seus
educandos.

Implementação

• Atas de reuniões.
• Divulgação de atividades.

Avaliação

• Questionários de avaliação.

Revisão

• Reclamações/sugestões recebidas.

• Participar no desenvolvimento individual, escolar, social e profissional do
aluno.
• Participação na avaliação interna do Colégio de Gaia.
• Colaborar na formação e definição de estratégias para ultrapassar possíveis
constrangimentos e colmatar lacunas.

Planeamento

• Plano anual de atividades.

Implementação

• Protocolos institucionais.

Avaliação

• Participação no Júri das PAT/PAP.
• Regulamento específico das PAT/PAP.
• Atas das PAT/PAP.

Revisão

• Análise e discussão dos resultados.
• Planos de Melhoria.
• Atas de reuniões.

Planeamento

• Auscultação necessidades (conselho
consultivo).

Implementação

• Ofertas de emprego.

Avaliação

• Taxas de empregabilidade.

•
•
•
•

Proporcionar aos alunos a inserção no mercado de trabalho.
Divulgar oportunidades de emprego junto da comunidade educativa.
Avaliar o desempenho dos diplomados do Colégio.
Identificar áreas de formação prioritárias.

Atas de reuniões.
Questionários de avaliação.
Certificados de formação.
Resultados da avaliação.

73/96

Tabela 13. Envolvimento dos stakeholders internos e externos no âmbito do sistema de garantia da qualidade alinhado com o Quadro EQAVET.
Intervenientes (stakeholders)

Tipo

Envolvimento

DB.01/01

Tutela (Ministério de Educação,
ANQEP e a entidade financiadora)

DB/Colégio de Gaia

Momento de envolvimento

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

Instituições de ensino superior

Entidades de acolhimento (FCT)

Responsabilidades

Externo

Externo

Parcial

Total

• Receber, acompanhar e integrar os alunos (formandos).
• Participar no desenvolvimento individual, social e profissional do aluno (formando), proporcionando planos de formação adequados.
• Avaliar o desempenho dos alunos (formandos) na FCT.
• Proporcionar aos alunos estágios de FCT.
• Participar na avaliação da formação.
• Responder aos inquéritos de satisfação aplicados.

•
•
•
•
•
•

Analisar as candidaturas financeiras e pedagógicas.
Analisar os pedidos de saldo financeiro.
Analisar os relatórios de execução.
Analisar o processo técnico da operação.
Aprovar os cursos com planos próprios do Colégio de Gaia.
Proceder à monitorização e avaliação conjunta dos cursos pela ANQEP e
pela DGE, tendo como base os indicadores do EQAVET.
• Avaliar os programas das disciplinas da componente de formação tecnológica.

Evidências do envolvimento
• Questionário de avaliação da satisfação
dos empregadores.

Revisão

• Análise e discussão dos resultados.
• Planos de Melhoria (representante – conselho consultivo).

Planeamento

•
•
•
•

Implementação

• Formação em contexto de trabalho.
• Registos da assiduidade e de sumários
das atividades.

Avaliação

• Critérios de avaliação.
• Relatórios de estágio da FCT.
• Ficha de registo da classificação da FCT
por parte da entidade de acolhimento.
• Pauta da FCT.
• Inquérito à entidade de acolhimento da
FCT.

Revisão

• Resultados do Inquérito à entidade de
acolhimento da FCT.
• Resultados globais da avaliação da FCT.

Planeamento

•
•
•
•

Implementação

• Documentos envolvidos no processo do
sistema de garantia da qualidade alinhado com o Quadro EQAVET.

Regulamento da FCT.
Protocolos de FCT.
Contratos de FCT.
Planos de trabalho individual.

Candidatura pedagógica e financeira.
Aprovação.
Processo técnico da operação.
Portaria de aprovação dos cursos com
planos próprios do Colégio de Gaia.
• Programas das disciplinas da componente de formação tecnológica.
• Relatório de funcionamento dos cursos
com planos próprios.
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Tabela 13. Envolvimento dos stakeholders internos e externos no âmbito do sistema de garantia da qualidade alinhado com o Quadro EQAVET.
Intervenientes (stakeholders)

Tipo

Envolvimento

Responsabilidades

Momento de envolvimento

Evidências do envolvimento

Avaliação

• Legislação decorrente da análise da conformidade dos cursos com planos próprios.
• Selo EQAVET.
• Financiamento do processo do sistema
de garantia da qualidade alinhado com o
Quadro EQAVET.

DB.01/01

Revisão

DB/Colégio de Gaia
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ANEXO II – QUESTIONÁRIO AOS ALUNOS DIPLOMADOS
Anexo II – Questionário aos alunos diplomados
O presente questionário destina-se a fazer uma apreciação global dos cursos com planos próprios do Colégio de Gaia. Neste sentido, estamos a realizar um
estudo de acompanhamento e de monitorização do percurso profissional dos nossos alunos diplomados. Pedimos-lhe, assim, a colaboração no preenchimento do questionário que se segue. As respostas são confidenciais e a sua identificação é utilizada apenas para saber quem já respondeu e quem é
necessário contactar por outro meio. Muito obrigado!

Nome completo: ___________________________________________________________________________________________________________
Sexo:

Masculino

Feminino

Idade: ___________________________________________________________________________________________________________________
Contacto telefónico: ________________________________________________________________________________________________________
Endereço de correio eletrónico pessoal: _________________________________________________________________________________________
Selecione o ciclo de formação frequentado:
2014/2017
2015/2018
2016/2019
Outro: _________________________________________________________________________________________________________
Selecione o curso que concluiu:
Administração e Marketing
Análises Químico-Biológicas
Animação e Gestão Desportiva
Comunicação Multimédia
Contabilidade e Gestão Empresarial
Desenhador de Projetos - Arquitetura e Engenharia
Eletrónica e Telecomunicações
Eletrónica Industrial e Automação
Informática e Tecnologias Multimédia
Produção e Controlo Industrial
Tecnologias da Saúde
Tecnologias e Segurança Alimentar
Tecnologias e Sistemas de Informação
Indique a situação em que se encontra:
Empregado
A estudar
Empregado e a estudar
Desempregado
Estágio profissional (Instituto do Emprego e Formação Profissional)
Outro: _________________________________________________________________________________________________________

Situação: Empregado.
Selecione o tipo de contrato que possui:
Empregado por conta de outrem (exerce uma atividade remunerada ao serviço de uma entidade empregadora)
Empregado por conta própria (exerce uma atividade remunerada sem vínculo contratual ou equiparado/trabalhador independente)
Proprietário
Militar
Outro: _________________________________________________________________________________________________________
No caso de ser empregado emigrado, indique o país, por favor: ______________________________________________________________________

DB.01/01

Indique o nome da entidade empregadora ou de que é proprietário: ___________________________________________________________________

DB/Colégio de Gaia
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Em relação ao curso que frequentou no Colégio de Gaia, neste momento está:
Empregado na mesma área de formação do curso
Empregado fora da área de formação do curso
Em relação ao seu contrato, neste momento tem:
Contrato de trabalho a termo
Contrato de trabalho sem termo
Prestação de serviços (recibos verdes)
Contrato de Estágio Profissional
Outro: _________________________________________________________________________________________________________
Em relação à duração do seu horário de trabalho, neste momento:
Trabalha a tempo inteiro
Trabalha a tempo parcial
Diga-nos quando obteve o seu emprego:
Durante a frequência do curso
No período de seis meses após a conclusão do curso
No período de um a dois anos após a conclusão do curso
Mais de dois anos após a conclusão do curso
Selecione o modo de obtenção do emprego:
Através da formação em contexto de trabalho (trabalha na entidade onde realizou o estágio)
Através do Centro de Emprego
Através do Colégio de Gaia (GIVA – Gabinete de Inserção na Vida Ativa)
Redes de contactos (conhecimentos pessoais)
Anúncio
Redes sociais
Outro: _________________________________________________________________________________________________________
O local de trabalho situa-se no distrito do Porto?
Sim
Não
Para efeitos estatísticos, indique o intervalo em que se situa o seu salário líquido, por favor (valor em euros). Nota: esta resposta é facultativa.
Menos de 600 euros
Entre 600 e 799 euros
Entre 800 e 999 euros
Entre 1000 e 1500 euros
Mais de 1500 euros

Situação: A estudar.
Tipo de curso frequentado:
CTeSP / CET
Licenciatura / Mestrado Integrado / Mestrado
Ano Zero / Aluno externo
Outro: _________________________________________________________________________________________________________
Tipo de instituição de ensino que frequenta:
Universitário
Politécnico
Outro: _________________________________________________________________________________________________________
Natureza da instituição de ensino que frequenta:

DB.01/01

Estatal (Pública)
Privada

DB/Colégio de Gaia
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Nome da instituição de ensino que frequenta: ____________________________________________________________________________________
Designação do curso que frequenta: ____________________________________________________________________________________________

Situação: Desempregado.
Experiência profissional:
Já trabalhou
Fez um estágio profissional (não inclui o estágio curricular realizado no âmbito do curso)
Nunca trabalhou
Está desempregado há quanto tempo?
Menos de seis meses
Entre seis meses e um ano
Entre um e dois anos
Mais de dois anos
Procura de emprego:
Anda à procura de emprego de forma ativa e autónoma
Precisa de ajuda para procurar emprego
Não anda à procura de emprego
Pretende retomar estudos/formação profissionalizante
Outro: _________________________________________________________________________________________________________

Satisfação relativamente ao curso secundário frequentado:
Nada
satisfeito

Pouco
satisfeito

Satisfeito

Muito
satisfeito

Totalmente
satisfeito

No que refere à formação profissionalizante
que realizou.
No que refere à adequação do curso à sua atividade
profissional/ prosseguimento de estudos.

Indique outros aspetos, sugestões ou observações relevantes relativamente ao curso que concluiu.
_________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________

Muito obrigado!

DB.01/01

O Colégio de Gaia agradece a sua preciosa colaboração. Será sempre bem-vindo a esta que é, e será sempre, a sua casa.

DB/Colégio de Gaia
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ANEXO III – QUESTIONÁRIO ÀS ENTIDADES ACOLHEDORAS (FCT)
Anexo III – Questionário às entidades acolhedoras (FCT)
O presente questionário destina-se a fazer uma apreciação global dos cursos secundários com planos próprios ministrados no Colégio de Gaia. Dado ser
uma entidade que colabora com o Colégio disponibilizando estágios a um ou mais formandos a frequentar um dos cursos deste estabelecimento de ensino,
agradecemos a sua disponibilidade para responder ao questionário que se segue.

Caracterização da entidade de acolhimento
Entidade:
Pública
Privada
Setor de atividade:
Indústria
Comércio
Serviços
Outro: _________________________________________________________________________________________________________
Dimensão:
Pequena
Média
Grande

Satisfação sobre a formação proporcionada pelo curso
Curso com plano próprio de: __________________________________________________________________________________________________
(considere a escala de 1 (Nada) a 5 (Totalmente))

1

2

3

4

5

Competências técnicas inerentes ao posto de trabalho.
Planeamento e organização por parte do formando.
Autonomia.
Adaptação a novas situações.
Responsabilidade manifestada.
Comunicação e relação interpessoais.
Capacidade de integração no trabalho em equipa.

No final da formação, pensa recrutar para os seus quadros ou estágio profissional, o(s) formando(s) que realizou/realizaram a FCT na sua instituição?
Sim. Quantos? _________________________________________________________________________________________________
Não, porque:
No momento não existem vagas na área de formação.
O(s) formando(s) não corresponde(m) ao perfil pretendido.
O(s) formando(s) não aceitou/aceitaram, porque: ________________________________________________________________
Outra situação: __________________________________________________________________________________________
Não sei / Não respondo.
Explicite as suas ideias ou opiniões sobre aspetos que considere relevantes:
_________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________

DB.01/01

_________________________________________________________________________________________________________________

DB/Colégio de Gaia
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ANEXO IV – QUESTIONÁRIO ÀS ENTIDADES EMPREGADORAS
Anexo IV – Questionário às entidades empregadoras
O presente questionário destina-se a fazer uma apreciação global dos cursos com planos próprios do Colégio de Gaia, nomeadamente através do acompanhamento da integração profissional dos nossos diplomados e grau de satisfação dos respetivos empregadores. Neste sentido, e uma vez que um ou mais
antigos alunos do Colégio trabalham na sua empresa/entidade, pedimos-lhe que responda a alguns parâmetros de desempenho desse(s) colaborador(es).
A informação recolhida será analisada, agrupada e divulgada pela comunidade escolar, garantindo-se a confidencialidade das respostas. Agradecemos a
sua colaboração, fundamental para a melhoria das nossas práticas na formação dos nossos alunos. Muito obrigada!

Nome da empresa/entidade: __________________________________________________________________________________________________
Função do respondente: _____________________________________________________________________________________________________
Contacto telefónico (facultativo): _______________________________________________________________________________________________
Endereço de correio eletrónico: _______________________________________________________________________________________________
N.º de diplomados do Colégio de Gaia que emprega: _______________________________________________________________________________

Empregado N
Nome do empregado: _______________________________________________________________________________________________________
Função que exerce: ________________________________________________________________________________________________________
Satisfação do empregador relativamente ao funcionário:
Insatisfeito

Pouco
satisfeito

Satisfeito

Muito
satisfeito

Competências técnicas inerentes ao posto de trabalho.
Planeamento e organização.
Responsabilidade e autonomia.
Comunicação e relações interpessoais.
Trabalho em equipa.

Possui mais diplomados do Colégio de Gaia empregados?
Sim
Não
Voltaria a contratar um aluno diplomado pelo Colégio de Gaia?*
Sim
Não
Talvez
Indique outros aspetos, sugestões ou observações relevantes para a formação dos nossos alunos, futuros profissionais.
Por exemplo: aprofundar conhecimentos técnicos em determinada(s) área(s) específica(s); desenvolver determinadas softskills; melhorar o conhecimento de
línguas; desenvolver competências de utilização de um software específico, entre outras.
_________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________

Muito obrigado!

DB.01/01

O Colégio de Gaia agradece a sua preciosa colaboração.

DB/Colégio de Gaia
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ANEXO V – ENQUADRAMENTO GEOGRÁFICO E ECONÓMICO
Anexo V – Enquadramento geográfico e económico
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Gráfico 20. Distribuição etária da população do concelho de V. N. de Gaia, AMP e Portugal, em 2015. (fonte: PORDATA, 2017)
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Gráfico 21. Saldo natural populacional do concelho de V. N. de Gaia comparativamente com a AMP e Portugal, em 2015.
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Indústrias extrativas

4

Eletricidade, gás, vapor, água quente e fria e ar frio

8

Captação, tratamento e distribuição de água; saneamento, gestão de resíduos e…

32

Atividades de informação e de comunicação

389

Agricultura, produção animal, caça, floresta e pesca

438

Transportes e armazenagem
Atividades imobiliárias
Atividades artísticas, de espetáculos, desportivas e recreativas
Outras atividades de serviços

566
712
802
1449

Construção

1685

Alojamento, restauração e similares

1691

Indústrias transformadoras

1744

Educação
Atividades de saúde humana e apoio social
Atividades de consultoria, científicas, técnicas e similares

1946
2501
3211

Atividades administrativas e dos serviços de apoio
Comércio por grosso e a retalho; reparação de veículos automóveis e motociclos

4684
5673

DB.01/01

Gráfico 22. Número de empresas por CAE (2013). (fonte: GAIURB, 2017)

DB/Colégio de Gaia

86/96

ANEXO VI – CARACTERIZAÇÃO DO SISTEMA EDUCATIVO EM V. N. DE GAIA
Anexo VI – Caracterização do sistema educativo em V. N. de Gaia
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Gráfico 23. Evolução da população escolar a nível nacional, entre 2008/2009 e 2017/2018. (fonte: DGEEC)
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Gráfico 24. Evolução da população escolar na AMP, entre 2008/2009 e 2017/2018. (fonte: DGEEC)
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Tabela 14. Evolução da população escolar no concelho de V. N. de Gaia, por nível de ensino, entre 2008/2009 e 2017/2018.
Ano letivo
Vila Nova de Gaia

2008/09

2009/10

2010/11

2011/12

2012/13

2013/14

2014/15

2015/16

2016/17

2017/18

53 072

53 581

49 551

46 982

44 426

43 433

43 614

43 334

43 630

43 808

Educação pré-escolar

6 544

6 744

6 695

6 721

6 922

7 033

7 016

6 897

6 635

6 384

Ensino básico

34 748

34 358

33 018

31 322

29 166

28 214

28 035

27 428

27 291

26 909

1.º ciclo

13 490

13 096

12 610

12 264

11 764

11 377

11 346

11 256

11 298

11 168

2.º ciclo

7 443

7 522

8 055

7 544

6 880

6 872

6 475

6 106

5 953

5 908

3.º ciclo

13 815

13 740

12 353

11 514

10 522

9 965

10 214

10 066

10 040

9 833

11 780

12 479

9 838

8 939

8 338

8 186

8 563

9 009

9 704

10 515

Ensino secundário

87 207

85 868
77 737
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2009/10

2010/11

72 543

71 608
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2012/13

68 548

68 857
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69 484
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2016/17

2017/18
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Gráfico 25. Evolução da população escolar, do ensino secundário, na AMP, entre 2008/2009 e 2017/2018. (fonte: DGEEC)
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Gráfico 26. Evolução do número de alunos matriculados, de acordo com a natureza de estabelecimento de ensino,
entre 2008/2009 e 2017/2018. (fonte: DGEEC)
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Gráfico 27. Evolução do número de alunos matriculados no ensino secundário, de acordo com a natureza de estabelecimento de ensino,
entre 2008/2009 e 2017/2018. (fonte: DGEEC)
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Gráfico 28. Evolução do número de alunos matriculados nos cursos tecnológicos/científico-tecnológicos, de acordo com a natureza de
estabelecimento de ensino, entre 2008/2009 e 2017/2018. (fonte: DGEEC)
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Gráfico 29. Evolução do número de estabelecimentos de ensino, por natureza, entre 2008/2009 e 2017/2018. (fonte: DGEEC)

DB/Colégio de Gaia

90/96

ANEXO VII – CARACTERIZAÇÃO GENÉRICA DA OFERTA EDUCATIVA
DO ENSINO SECUNDÁRIO DO COLÉGIO DE GAIA
Anexo VII – Caracterização genérica da oferta educativa do ensino secundário do Colégio de Gaia
Curso com plano próprio de Administração e Marketing
O curso de Administração e Marketing, integrado na área de formação Gestão e Administração, proporciona
ao técnico de Marketing uma formação que o orienta para o mercado de criação, desenvolvimento e comercialização das inovações, através da análise das necessidades, perceções e expetativas específicas dos diferentes
públicos-alvo, procurando influenciar os comportamentos de forma favorável, através da manutenção de relações
duradouras com todos os atores de mercado.
Qualquer inovação tem como indicador de sucesso a sua aceitação no mercado pelos diversos públicos que o
constituem. Num mercado global cada vez mais competitivo e imprevisível, com constantes e profundas alterações
das regras do jogo concorrencial, o uso de estratégias de Marketing e de comunicação empresarial empreendedoras e pró-ativas é absolutamente decisivo para o desenvolvimento empresarial sustentado.
O curso de Administração e Marketing tem, assim, como objetivo principal analisar a importância estratégica
da função do Marketing dentro das organizações, focando a sua atenção no elemento mais importante: os públicos
diversificados que constituem o mercado.
A formação pluridisciplinar destes alunos permite-lhes movimentarem-se facilmente em diversos cenários profissionais, no setor público ou no setor privado, em empresas ou instituições, consideradas de interesse público
ou de solidariedade social.
O curso habilita, igualmente, os alunos a prosseguirem estudos em cursos superiores em áreas diversas, como
Marketing, Gestão, Economia, Direito, Contabilidade, Gestão Hoteleira, Turismo, Relações Internacionais, Relações Públicas, Ciências da Comunicação, e outros cursos afins.

Curso com plano próprio de Análises Químico-Biológicas
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O curso de Análises Químico-Biológicas, integrado na área de formação Tecnologia dos Processos Químicos,
oferece uma formação com elevada preparação laboratorial, nas áreas da Biologia, Física, Química e Geologia.
No final do curso, o aluno está habilitado, em termos técnicos, a executar atividades relacionadas com a determinação e o controlo de parâmetros físicos, químicos e biológicos e a implementação de Segurança, Higiene e
Saúde e de Proteção Ambiental, podendo exercer profissões relacionadas com a prática laboratorial de análises
químicas, bioquímicas, citológicas e microbiológicas.
O curso de Análises Químico-Biológicas prepara os alunos para prosseguirem estudos no Ensino Superior,
nas áreas da Saúde (e.g. Medicina, Enfermagem, Microbiologia, Ciências da Saúde e Tecnologias de Saúde), das
Ciências (e.g. Biologia, Biologia Molecular e Genética, Bioquímica, Química, Física e Ciências da Engenharia) e
da Engenharia (e.g. Engenharia Biomédica, Bioengenharia, Biorrecursos, Engenharia Física, Engenharia Química,
Engenharia Metalúrgica e Materiais e Engenharia do Ambiente).
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Curso com plano próprio de Animação e Gestão Desportiva
O curso de Animação e Gestão Desportiva, integrado na área de formação de Desporto, está organizado de
forma a que, no final do curso, o aluno esteja habilitado, em termos técnicos, a executar e assegurar, de forma
autónoma ou integrada, atividades em equipas técnicas dirigidas superiormente.
Como principais características destacam-se as práticas de ensino supervisionado autónomas ou de apoio, no
âmbito da direção de atividades de animação, recreação-lazer, manutenção, preparação física, treino funcional ou
treino desportivo dirigidas a diversas populações desportivas (crianças, jovens, adultos e idosos, sem ou com
deficiência moderada), visando o bem-estar/saúde e/ou a performance desportiva. Ao nível das atividades, salientam-se as práticas administrativas, de gestão e empreendedorismo desportivo, em instituições que dinamizem,
organizem, promovam e coordenem instalações desportivas, na criação de condições ideais para a realização de
atividades de desenvolvimento desportivo e áreas afins.
A formação pluri e transdisciplinar dos alunos oferece-lhes a possibilidade de se adaptarem a diversos cenários
profissionais, que podem ser desenvolvidas em clubes, associações, federações, centros de treino, ginásios, piscinas, complexos turísticos ou hoteleiros, parques de campismo, praias, autarquias, atividades de tempos livres,
lares de idosos, empresas de eventos, de produção de materiais ou de moda desportiva, entre outros.
Neste curso, a adequada preparação nas disciplinas de Formação Geral e Científica (especialmente em Português, Matemática A e Biologia e Geologia) potencia a realização de exames nacionais, que podem ser utilizados
como provas de ingresso no Ensino Superior e habilitam os alunos a prosseguirem estudos superiores, nomeadamente em Educação Física e Desporto, mas também nas Ciências da Educação, Ciências Biológicas, Ciências
Militares, Matemática, entre outras.

Curso com plano próprio de Comunicação Multimédia
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O curso de Comunicação Multimédia está integrado na área de formação de Audiovisuais e Produção dos
Media, e, no final do mesmo, o aluno está habilitado, em termos técnicos, a executar atividades relacionadas com:
a captação e edição de imagem, áudio e vídeo; o desenvolvimento de produtos multimédia e Web design; a realização de objetos editoriais (jornais, cartazes, brochuras, revistas e manuais) com recurso às tecnologias multimédia; a realização de animações 2D e 3D; a preparação de materiais informativos (desdobráveis, cartazes, brochuras e audiovisuais); a prestação de serviços de assessoria em departamentos de relações públicas de empresas,
implementando estratégias de comunicação; a comunicação social, obedecendo a princípios éticos e deontológicos associados à atividade da comunicação.
O curso habilita os alunos a prosseguirem estudos em áreas diversas, tais como as tecnologias (e.g. novas
tecnologias da comunicação, design de jogos digitais e produção multimédia interativa), o design, a fotografia, as
ciências sociais (e.g. Ciências da Comunicação, Comunicação Social, Comunicação Empresarial e Publicidade e
Relações Públicas), as artes do espetáculo (e.g. Cinema, Cenografia) e as humanidades (e.g. História das Artes
e História).
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Curso com plano próprio de Contabilidade e Gestão Empresarial
O curso de Contabilidade e Gestão Empresarial, integrado na área de formação de Contabilidade e Fiscalidade,
oferece uma formação que proporciona ao aluno a possibilidade de criar empresas, classificar documentos, efetuar
e conferir contas correntes, preencher documentação variada, conhecer e tratar os impostos do Sistema Fiscal
Português e demais operações com a Segurança Social, contabilizar as operações, analisar económica e financeiramente a empresa, processar salários e documentação inerente, fechar o exercício económico, identificar os
principais direitos e deveres dos sujeitos do contrato de trabalho, identificar-se com o Sistema de Normalização
Contabilística e distinguir, interpretar e preencher toda a documentação comercial.
Pelo que ficou especificado, é patente a importância do profissional que, depois de adquirir todas aquelas
competências, está habilitado para desempenhar, de uma forma eficaz, as funções associadas a áreas como, por
exemplo, a Contabilidade, a Economia, a Gestão, a Auditoria e a Consultoria.
Os alunos do curso de Contabilidade e Gestão Empresarial estão preparados para prosseguirem estudos em
cursos superiores, tais como Economia, Gestão, Contabilidade e Administração, Marketing, Direito, Gestão Hoteleira, Turismo, e outros cursos, cujas componentes geral e específica os habilita para tal.

Curso com plano próprio de Desenhador de Projetos – Arquitetura e Engenharia
O curso de Desenhador de Projetos – Arquitetura e Engenharia forma e qualifica jovens capazes de executar
desenhos relativos a projetos do setor da construção civil e arquitetura.
Ancorado nos conhecimentos teóricos fornecidos, e com uma intensa preparação adquirida em aulas de prática
simulada, o aluno, de forma autónoma, mas sob supervisão de técnicos superiores, será capaz de executar, entre
outros, desenhos de arquitetura e respetivos pormenores; desenhos de engenharia, nomeadamente, de estruturas
e de águas e esgotos. Saberá ler e interpretar projetos, desenhos, esboços e outras informações técnicas da
construção civil; acompanhar a preparação e a execução de obras; conseguirá, ainda, elaborar e/ou atualizar o
processo técnico de construções existentes.
Toda a preparação é sedimentada com uma formação em contexto de trabalho em instituições, empresas e
gabinetes do setor.
De acordo com a dupla certificação, os alunos poderão prosseguir estudos, ingressando no Ensino Superior,
nomeadamente nas áreas da Arquitetura, da Engenharia, do Design ou do Urbanismo. Poderá, ainda, optar pelo
trabalho profissional como Desenhador de Projetos – Arquitetura e Engenharia.

Curso com plano próprio de Eletrónica Industrial e Automação
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No atual contexto tecnológico e industrial, a competitividade está inequivocamente associada à capacidade de
automatizar. Assim sendo, torna-se necessário formar técnicos que correspondam às exigências atuais do mercado de trabalho. O curso de Eletrónica Industrial e Automação, integrado na área de formação de Eletrónica e
Automação, incorpora conteúdos que desenvolvem, no aluno, competências para o desenvolvimento e a implementação de soluções tecnológicas nas áreas da Eletrónica, da Automação Industrial e da Robótica.
No final do curso, o aluno está habilitado a executar atividades associadas ao projeto e ensaio de sistemas de
automação, a planificar e coordenar atividades de manutenção e reparação de equipamentos industriais, a instalar,
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programar e colocar em funcionamento equipamentos e sistemas de automação, a programar e implementar sistemas robotizados, a montar e reparar quadros elétricos, a ler e interpretar manuais técnicos, entre outras.
O plano de estudos está estruturado de modo a fornecer uma boa preparação para a realização de diversas
provas de ingresso no acesso ao Ensino Superior. Este curso habilita os alunos a prosseguirem estudos em diversas áreas, tais como Engenharia de Automação Industrial, Engenharia de Automação, Controlo e Instrumentação, Engenharia Eletrónica Industrial e Computadores, Engenharia Eletrónica e Telecomunicações, Engenharia
Civil, Engenharia Eletrotécnica e de Computadores, Engenharia Mecânica, Engenharia Informática e Computação,
entre outros.

Curso com plano próprio de Eletrónica, Telecomunicações e Computadores
O curso de Eletrónica, Telecomunicações e Computadores, integrado na área de formação de Eletrónica e Automação, permite aos alunos adquirirem uma sólida formação nas áreas da Eletrónica e das Telecomunicações e,
por isso, responde às exigências atuais dos setores dos serviços, da energia, do comércio e da indústria nacional.
Com uma forte formação de base em Eletrónica, os alunos adquirem conhecimentos e competências fundamentais, por exemplo, no domínio das telecomunicações, dos microcontroladores, dos circuitos impressos, do CAD,
das redes de computadores, do hardware, da domótica e das infraestruturas de telecomunicações em edifícios.
O técnico de Eletrónica e Telecomunicações é o profissional que executa atividades de carácter técnico relacionadas com a instalação, a utilização, a manutenção, a adoção e a reparação de equipamentos eletrónicos e de
telecomunicações e de sistemas pluritecnológicos associados, assegurando a otimização do seu funcionamento,
no respeito pelas normas de higiene e de segurança e pelos regulamentos específicos. A sólida qualificação que
os alunos adquirem, ao longo dos três anos do curso, tem sido reconhecida pelas empresas empregadoras, onde
a recetividade do mercado de trabalho tem sido total.
As formações geral, científica e tecnológica permitem-lhes o prosseguimento de estudos no Ensino Superior
nas áreas das tecnologias (Engenharia) e das ciências, nomeadamente, em cursos como Engenharia Eletrotécnica
e de Computadores, Engenharia Eletrotécnica – Sistemas Elétricos de Energia, Engenharia Eletrónica e Telecomunicações, Engenharia Aeronáutica, Engenharia Informática, Engenharia Mecânica e Engenharia e Gestão Industrial. De referir, ainda, a possibilidade de ingresso em cursos de Especialização Tecnológica (CET) ou Cursos
Técnicos Superiores Profissionais (CTeSP) – Nível 5 do Quadro Nacional das Qualificações.

Curso com plano próprio de Informática e Tecnologias Multimédia
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O curso de Informática e Tecnologias Multimédia, integrado na área de formação de Ciências Informáticas,
tem como finalidade satisfazer a necessidade de formação qualificada para o exercício de funções de exigente
valor técnico, no âmbito da informática e do multimédia.
A formação pluridisciplinar destes alunos, nomeadamente, a formação tecnológica em laboratórios informáticos, permite-lhes adaptarem-se facilmente a diversos cenários profissionais. De uma forma autónoma, e de acordo
com as especificações técnicas definidas, os alunos estão aptos a executar atividades, como, por exemplo, o
desenvolvimento, conceção, comercialização e manutenção de software, a manutenção e comercialização de
equipamentos informáticos, a instalação, reparação e manutenção de redes informáticas, introduzindo modificações e operações de acertos, a criação e manutenção de bases de dados, o desenvolvimento de produtos multimédia, a criação de páginas Web e design e o desenvolvimento de jogos digitais.
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O curso habilita os alunos a prosseguirem estudos em cursos superiores, tais como Engenharia Informática,
Engenharia de Sistemas de Informação, Engenharia Eletrotécnica e de Computadores, Engenharia de Sistemas,
Engenharia e Desenvolvimento de Jogos Digitais, Informática de Gestão, Informática – Redes e Multimédia, Tecnologias de Informação e Multimédia, Design de Jogos Digitais, e outros cursos das áreas das tecnologias e das
ciências.

Curso com plano próprio de Mecânica e Design Industrial
No setor industrial, a competitividade decide-se, cada vez mais, pela redução e controlo de custos, pela inovação e pela melhoria contínua dos processos produtivos. Assim, é fundamental que o tecido industrial invista na
contratação de quadros técnicos qualificados que possam dar resposta à evolução tecnológica dos processos
produtivos. O curso de Produção e Controlo Industrial, integrado na área de formação de Metalurgia e Metalomecânica, inclui conteúdos que proporcionam ao aluno competências para o desenvolvimento e implementação de
soluções tecnológicas nos mais variados tipos de indústria.
No final do curso, o aluno está habilitado a executar atividades associadas, por exemplo, à produção, à modelação 3D, ao fabrico assistido por computador, à análise, controlo, organização e gestão da produção, à automação
e manutenção de diversos equipamentos industriais e à planificação e coordenação de tarefas de manutenção e
reparação de equipamentos industriais.
O plano de estudos está estruturado de modo a fornecer uma boa preparação para a realização de diversos
exames nacionais, que podem ser utilizados como provas de ingresso no acesso ao Ensino Superior. Assim, os
alunos podem prosseguir estudos em diversas áreas, tais como, Engenharia e Gestão Industrial, Engenharia Mecânica, Engenharia de Automação Industrial, Engenharia Informática e de Computação, Engenharia Metalúrgica.

Curso com plano próprio de Tecnologias da Saúde
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O curso de Tecnologias da Saúde, integrado na área de formação de Saúde (programas não classificados
noutra área de formação), proporciona uma componente de formação tecnológica assente em três grandes áreas:
a saúde, a eletromedicina e as tecnologias de informação. Tem como principais objetivos desenvolver competências ao nível do conhecimento das técnicas básicas de utilização de aparelhos de medida e de instrumentação
médica, da identificação da aplicação e do funcionamento dos equipamentos mais utilizados na área da saúde,
nomeadamente, médico-terapêuticos, diagnóstico e laboratorial, das tarefas associadas aos planos de instalação
e planos de manutenção de equipamentos e sistemas de eletromedicina e de automação, da execução de atividades associadas ao projeto e ensaio de circuitos relacionados com a área da eletromedicina, de acordo com as
especificações técnicas definidas, do acompanhamento da implementação e utilização de sistemas informáticos
na área da medicina, da elaboração e análise de relatórios técnicos, da compreensão da importância do cumprimento dos princípios éticos e deontológicos associados à atividade da saúde, da aquisição de conhecimentos e o
desenvolvimento de capacidades no âmbito da saúde e segurança no trabalho. O aluno fica ainda habilitado a
analisar as necessidades de equipamentos de eletromedicina em unidades de saúde (e.g. hospitais e clínicas) e
a programar equipamentos, de acordo com as características técnicas do produto.
Este curso engloba uma formação que qualifica os alunos para o exercício de profissões em empresas de
equipamento e instrumentação médica, hospitais, clínicas, empresas ligadas à área da saúde e da eletromedicina,
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empresas de apoio técnico na vertente eletrónica da instrumentação médica e departamentos comerciais de equipamentos médicos. Podem, ainda, exercer a sua atividade em unidades industriais.
O curso de Tecnologias da Saúde habilita os alunos a prosseguirem estudos em áreas diversas das tecnologias
e saúde, tais como Medicina, Fisioterapia, Bioengenharia, Biomecânica, Biotecnologia, Engenharia Biomédica e
Biofísica, Engenharia de Computação e Instrumentação Médica, Engenharia Eletrónica e de Automação, Engenharia Física, Engenharia de Micro e Nanotecnologias, Engenharia Química e Biológica e Informática para a Saúde, entre outros.

Curso com plano próprio de Tecnologias e Segurança Alimentar
O curso de Tecnologias e Segurança Alimentar, integrado na área de formação de Indústrias Alimentares,
oferece uma eficaz preparação laboratorial, nas áreas da higiene, controlo e segurança alimentar, biologia, física
e química, assim como formação em contexto de trabalho, em colaboração com empresas do ramo. As áreas de
higiene, controlo e segurança alimentar são hoje, cada vez mais necessárias, atendendo ao desenvolvimento dos
diversos métodos de produção e conservação de alimentos.
No final do curso, o aluno está habilitado, em termos técnicos, a executar atividades relacionadas com o controlo da produção e implementação de normas de saúde, higiene e segurança alimentar, fazendo a ligação entre
a produção e os requisitos de qualidade e segurança dos produtos.
O curso prepara os alunos a prosseguirem estudos no Ensino Superior nas áreas das ciências (e.g. Biologia,
Bioquímica, Química, Ciências da Nutrição, Agricultura Biológica e Diatética e Nutrição), e da Engenharia (e.g.
Engenharia Alimentar, Biotecnologia, Bioengenharia, Engenharia Biomédica e Engenharia Agropecuária).

Curso com plano próprio de Tecnologias e Sistemas de Informação
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O técnico em Tecnologias e Sistemas de Informação é um profissional que, de forma autónoma ou sob orientação, desenvolve aplicações informáticas para suportar situações de trabalho organizacional, serviços de aplicações
para os cidadãos e serviços para empresas, além de apoiar o desenvolvimento e gestão de sistemas de informação,
envolvendo projetos de mudança organizacional, de modo a melhorar o funcionamento da organização, através das
Tecnologias da Informação e da Comunicação, atendendo às boas práticas da gestão empresarial.
A formação ministrada no curso de Tecnologias e Sistemas de Informação, integrado na área de formação de
Ciências Informáticas, abrange três grandes áreas do conhecimento, como as Tecnologias Informáticas, as Ciências Sociais e Humanas e a Gestão, pretendendo dar resposta às necessidades da sociedade da informação.
Estes alunos podem prosseguir estudos em cursos superiores, tais como Tecnologias e Sistemas de Informação, Tecnologias da Informação, Sistemas de Informação para a Gestão, Informática de Gestão, Gestão, Administração Pública e Engenharia Informática, entre outros.
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