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As escolas que incluem ofertas 
formativas de dupla certificação, como os cursos 
profissionais, foram desafiadas a candidatarem-
se à obtenção do selo EQAVET - Quadro de 
Referência Europeu de Garantia de Qualidade 
na Educação e Formação Profissional, implementando um sistema de garantia da qualidade da 
formação alinhado com os princípios do quadro já referido. 

Este projeto enquadra-se no eixo prioritário "Qualidade e inovação no sistema de 
educação e formação do FSE - Fundo Social Europeu e POCH - Programa Operacional Capital 
Humano, com um financiamento próprio para o biénio 2019/2020, destinado a apoiar a entidade 
na operacionalização de um observatório de monitorização da sua formação, com incidência nos 
cursos profissionais dos triénios 2015/2018 e 2016/2019, cujo resultado final será a certificação 
ou não com o selo EQAVET. 

Para tanto, o AEPC conta com a colaboração de uma empresa especializada, que está a 
monitorizar o nosso trabalho, no sentido de orientar-nos e às nossas práticas quanto ao objetivo 
a atingir e à introdução de medidas que visem melhorias contínuas, mesmo após 2020. 

Em julho último, decorreu uma reunião inicial com um representante da empresa, cujo 
guião segue em anexo, em que estiveram presente representantes da Direção e dos Serviços de 
Psicologia e Orientação. 

Nos meses de dezembro de 2019 e janeiro de 2020, com a colaboração dos Serviços de 
Psicologia e Orientação do AEPC, realizaram-se entrevistas aos ex-alunos que cessaram o seu 
curso em 2018 e 2019, para recolha de indicadores indispensáveis ao projeto. 

No dia 19 de dezembro, realizou-se uma reunião com a referida empresa especializada, 
agora com os restantes membros do projeto: os Diretores de turma e de curso dos cursos 
cessados em 2018 e 2019, e stakeholders, representantes de empresas ou instituições que são 
parceiras do AEPC na componente FCT - Formação em Contexto de Trabalho e acolhem, no caso 
de algumas, ex-alunos, agora na condição de colaboradores com contrato de trabalho (Grupo 
VISABEIRA – Hotel de Charme Casa da Ínsua, Santa Casa da Misericórdia de Penalva do Castelo, 
Domozeus, Lda e Megafásica – Iluminação e Soluções Elétricas, Lda).  

Na reunião dos conselhos de turma do ensino profissional de final do 1º período, realizada 
entre 18 e 20 de dezembro, foi efetuada a divulgação e sensibilização de todos os formadores do 
ensino profissional acerca do presente processo SGQ – selo EQAVET, bem como se recorreu ao 
jornal do Agrupamento (nº 83 do PENA JOVEM, 400 exemplares saídos em 20 de dezembro) para 
se elucidar a comunidade educativa. 

Em fevereiro, junho e setembro de 2020, realizaram-se reuniões da equipa SGQ, com a 
referida empresa, para preparação dos documentos estruturantes do processo, nomeadamente 
o Documento-base que identifica e carateriza o nosso AEPC e a nossa oferta qualificante, o Plano 
de Ação e de Melhoria e o Referencial para o alinhamento com o EQAVET. 
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