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Colégio de São Gonçalo de Amarante – Escola Católica 

Morada: Avenida 25 de Abril 
Código Postal: 4600-014 Amarante 
Contacto telefónico: 225 432 020 
Correio eletrónico: geral@colegiosaogoncalo.pt 

Nome: Pe. Joaquim Samuel Ribeiro Guedes 
Cargo: Diretor do Colégio de São Gonçalo de Amarante – Escola Católica 
Contacto telefónico: 255 432 020 
Correio eletrónico: diretor@colegiosaogoncalo.pt 

Nome da entidade proprietária: Colégio de São Gonçalo de Amarante – Escola Católica 
Representante: Pe. Joaquim Samuel Ribeiro Guedes 

 

I. Apresentação da instituição e da sua situação face à garantia da qualidade 

1.1 Indicar o nome da entidade formadora. 
(designação da Escola, Centro de Formação ou outro tipo de entidade, conforme legalmente instituído) 

1.2 Indicar a morada e contactos da entidade formadora. 
(morada, contacto telefónico e endereço eletrónico; circunscrever a informação à sede, no caso de haver outras unidades orgânicas) 

1.3.1 Indicar o nome da entidade proprietária e respetivo representante. 
(a preencher, se aplicável) 

1.3. Indicar o nome, o cargo e contactos do responsável da entidade formadora. 
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MISSÃO: 
Promover a educação e a qualificação profissional de jovens, assente nos princípios católicos, por meio do desenvolvimento de inteligências múltiplas, formando pessoas capazes de intervir, na 
sociedade, de forma criativa, inclusiva, responsável e cívica. 
 

VISÃO: 
Ser uma instituição de excelência em formação profissional integral e inclusiva, num mundo contemporâneo e exigente, comprometida com a formação de cidadãos autónomos e responsáveis. 
 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS: 
OE 1: Proporcionar uma aprendizagem e um ensino de excelência, assente nos princípios católicos. 
Acreditamos que só a excelência na aquisição de novas aprendizagens, alicerçadas nos valores católicos, forma cidadãos autónomos, capazes de intervir na sociedade, de forma criativa, 
inclusiva, responsável e cívica. 
 
OE 2. Fomentar o desenvolvimento de inteligências múltiplas. 
Consideramos que o alcance da nossa missão depende significativamente da promoção de literacias, científica e linguística, baseadas em inteligências múltiplas. 
 
OE 3. Promover a interação com o mercado de trabalho. 
Por fim, estamos convictos que só o estabelecimento de parcerias com o tecido empresarial permitirá o desenvolvimento de competências técnicas e sociais dos jovens. 

1. Organização: 
São órgãos sociais do Colégio: 

a. A Direção. 

b. O Diretor. 

c. O Conselho Fiscal ou Conselho para os Assuntos Económicos. 

1.4 Apresentar, de forma sucinta, a missão, a visão e os objetivos estratégicos da instituição para a educação e formação profissional (EFP) dos jovens, no 
contexto da sua intervenção. 

1.5 Descrever sucintamente a estrutura orgânica da instituição e os cargos a ela associados. 
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2. Tutela: 
O Colégio está sujeito à tutela eclesiástica e à tutela civil. 

3. Estruturas de apoio à administração e gestão: 
a. Conselho consultivo. 

b. Gestão de serviços administrativos e financeiros 

c. Sistema de garantia da qualidade 

d. Recursos humanos 

e. Assessoria de comunicação e imagem 

f. Equipa pastoral 

4. Estruturas de coordenação educativa e de supervisão pedagógicas: 
a. Conselho pedagógico 

b. Departamentos curriculares 

c. Serviço de psicologia e orientação (SPO) 

d. Equipa multidisciplinar de apoio à educação inclusiva (EMAEI) 

e. Gabinete de inserção na vida ativa (GIVA) 

f. Professores e formadores 
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(ajustar o número de linhas quanto necessário) 

Tipologia do 

curso ** 
Designação do curso 

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

(Totais por curso, em cada ano letivo) * 

2017/18 2018/19 2019/20 2020/21 

N.º T/GF N.º AL N.º T/GF N.º AL N.º T/GF N.º AL N.º T/GF N.º AL 

762 Animação Sociocultural 3 75 3 70 2,5 51 2 41 

442/524 Biotecnologia Aplicada 3 70 3 65 3 68 3 72 

213 Comunicação e Produção Multimédia 3 87 3 84 3 83 3 77 

481 Consultadoria em Sistemas de Informação 1,5 25 1 19 1 17 0,5 6 

344 Contabilidade e Empreendedorismo 1,5 53 2 52 2 52 2,5 63 

214 Design 3 73 3 76 3 74 3 73 

813 Desporto e Dinamização da Atividade Física 4,5 153 4,5 145 4,5 147 4,5 136 

481 Informática Aplicada à Web 3 83 3 82 3 81 3,5 93 

521/525 Mecânica de Automóvel 3 83 3 79 3 75 3 74 

521 Produção e Desenho Industrial de Mecânica 1,5 24 1,5 23 1,5 19 1 14 

442/524 Química Industrial e Laboratorial 3 60 3 63 3 64 3 70 

812 Turismo Cultural e Recreativo 3 69 3 69 2,5 55 2 44 
 

* Se aplicável, incluir a oferta noutras unidades orgânicas, para além da sede 

* * Área CNAEF/Alteração da Área CNAEF em 2019, quando aplicável

1.6 Preencher a tabela infra, indicando toda a oferta formativa de nível 4 para jovens, à data da elaboração do relatório e nos dois anos letivos anteriores. 
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Projeto Educativo 2020/23 
Documento Base e Plano de Ação 
Relatório do Operador 
Plano Anual de Atividades (ano letivo 2019/20) 
Relatório de avaliação do Plano Anual de Atividades (ano letivo 2019/20) 
Plano Anual de Atividades (ano letivo 2020/21) 
Relatórios periódicos de acompanhamento (da responsabilidade do SPO) 
Plano de Formação 2019-2021. 
Relatório de auscultação dos stakeholders, Plano de Melhoria n.º 1 , Plano de Melhoria n.º 2 
Relatório de Progresso Anual n.º 1 
Lista de protocolos 
Relatórios de satisfação (entidades acolhedoras de FCT, entidades empregadoras, alunos/formandos, diplomados, Encarregados de Educação) - resumo 

Estes documentos encontram-se disponíveis no banner EQAVET do website do CSG-EC (www.colegiosaogoncalo.pt). 
 

Selo EQAVET condicionado a um ano, atribuído em 31/07/2020. 
 

1. “Intensificar e formalizar os processos de envolvimento dos stakeholders internos e externos na definição de objetivos, na análise contextualizada de resultados e na identificação de 
oportunidades de melhoria consensualizadas. A constituição formal e/ou operacionalização de órgãos institucionais do Colégio - como por exemplo o Conselho Consultivo, a Associação de Pais 

1.9 Apresentar uma súmula das recomendações constantes do relatório final relativo à última visita de verificação de conformidade EQAVET e das evidências 
do seu cumprimento. 

1.7 Identificar os documentos orientadores da instituição e relatórios relevantes para a garantia da qualidade e indicar as respetivas ligações eletrónicas. 

1.8 Preencher a situação aplicável sobre o último resultado do processo de verificação de conformidade EQAVET do sistema de garantia da qualidade. 
(trancar a data relativa à situação não aplicável) 
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e a Associação de Estudantes – são passos relevantes para concretizar esta recomendação de melhoria. “ 

Evidências do seu cumprimento: 
Formalização da constituição dos seguintes órgãos institucionais do Colégio: 

Órgãos institucionais do Colégio Data constituição formal Data(s) operacionalização Evidências 
a. Conselho consultivo 10.01.2021 08.06.2021 Despacho do Diretor e Ata da 1.ª Reunião 
b. Associação de Pais 10.01.2021 10.01.2021 Despacho Diretor & Diretor Pedagógico 
c. Associação de Estudantes 10.01.2021 10.01.2021 Despacho Diretor & Diretor Pedagógico 

2. “Sugere-se também alargar a rede de parcerias formalizadas para apoio das atividades / projetos desenvolvidos com os alunos, fundamentais para a concretização dos objetivos 
estratégicos do Colégio. Devem também promover a adequada divulgação dessas parcerias, abrindo a porta a novas oportunidades para a concretização de projetos / atividades relevantes 
para a oferta de EFP.” 

Evidências do seu cumprimento: 
- Estabelecimento de novas parcerias com as EFP homólogas ao CSG-EC, nacionais e internacionais, no âmbito da inovação pedagógica e fundamentais para a concretização dos 
objetivos estratégicos do Colégio, conforme apresentado em anexo (Listagem de parcerias). 

- Publicitação das parcerias protocoladas no website do CSG-EC. 

3. “A internacionalização das atividades do Colégio deverá ser incentivada, através do estabelecimento de projetos de âmbito transnacional e também através de programas de mobilidade 
para alunos e docentes (por exemplo, no âmbito do programa ERASMUS+).” 

Evidências do seu cumprimento: 

- Formalização de novas parcerias de formação com outras entidades locais/regionais fora do âmbito da Formação em Contexto de Trabalho. 

- Inclusão no Plano de Formação de candidaturas ERASMUS+ de formação de professores. 

4. “Devem ser formalizados os processos de auscultação das necessidades e expectativas de formação do pessoal docente e não-docente. O Plano de Formação anual deveria evidenciar de 
forma clara o alinhamento com os objetivos estratégicos do Colégio.  

Evidências do seu cumprimento: 
Os processos de auscultação das necessidades e expectativas de formação do pessoal docente e não-docente encontram-se formalizados no sistema de gestão de melhoria implementado, 
e evidenciados nos seguintes documentos: 
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- IMP24.0 – Identificação das necessidades de formação interna (docentes e não docentes). 

- IMP25.0 – Plano de formação do CSG-EC (biénio 2019/2021). 

A monitorização do plano de formação do CSG-EC (biénio 2019/2021) tem continuidade no presente ano letivo 2020/21, conforme disposto no IMP26. 

5. “Os processos de revisão devem ser consolidados, promovendo a realização de relatórios periódicos relativos à monitorização intercalar dos objetivos traçados. Esses relatórios devem 
ser alvo de análise contextualizada nos órgãos do Colégio, garantindo a efetiva participação de stakeholders internos e externos no processo através da promoção de reuniões ou outras 
sedes de diálogo específicas para a discussão destes temas.”  

Evidências do seu cumprimento: 
As revisões são planeadas e informam a regular atualização das práticas existentes. No presente ano letivo foram elaborados os seguintes documentos de autoavaliação: 

- Relatório de Melhoria n.º 1, elaborado no final do ano letivo/ciclo de estudos (2017-20), que integra o respetivo plano de ações de melhoria a desenvolver (ponto III). 

- Relatório de Melhoria n.º 2, elaborado no final do 1.º período letivo, que integra o respetivo plano de ações de melhoria a desenvolver (ponto 3). 

Os documentos referidos permitem a monitorização intercalar dos objetivos traçados no Plano de Ação, pelos agentes envolvidos e pelos responsáveis pela monitorização, responsáveis 
pela execução do Plano de Ação e o acompanhamento e o desenvolvimento das atividades face à calendarização definida para o alcance das metas e a consecução dos resultados esperados, 
de forma a introduzir atempadamente os ajustamentos que se venham a revelar necessários. 

Sob supervisão da Direção, a equipa EQAVET procedeu à recolha periódica dos dados relativos aos resultados das estratégias implementadas e comparou-os com as metas estabelecidas 
no Plano de Ação, de forma a verificar se os mesmos estão ou não aquém dos valores pretendidos referentes aos indicadores selecionados pela ANQEP. 

A monitorização contínua dos indicadores alertou, sempre que necessário, para a necessidade de ajustes no plano de melhoria para que fossem alcançados os objetivos definidos, impelindo 
os responsáveis a identificar estratégias alternativas e a implementar as ações de melhoria necessárias, em colaboração com todos os stakeholders (reuniões de trabalho, preenchimento 
de inquéritos online), por forma a rever as práticas existentes. Os resultados da avaliação e as mudanças a introduzir sustentam a elaboração dos planos de ação/melhoria adequados. 

No final da fase de revisão, todos os documentos elaborados e/ou revistos serão publicados no website do CSG-EC. 

6. “Os relatórios de avaliação dos resultados obtidos devem ser tornados públicos, ainda que em versão resumida, através do sítio institucional do Colégio, preferencialmente mais do que 
uma vez por ano.” 

Evidências do seu cumprimento: 
Os relatórios indicados no ponto 5 encontram-se publicados no website do CSG-EC. 
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2.1 Análise contextualizada dos resultados dos indicadores EQAVET selecionados, e de outros em uso, e da aferição dos descritores EQAVET/práticas de 
gestão que sustentam o presente Relatório de Progresso Anual 
Na sequência do seu planeamento estratégico (Projeto Educativo), o CSG-EC definiu os seguintes objetivos para o alinhamento com o Quadro EQAVET: 

• Garantir a satisfação dos alunos (O1); 
• Garantir a satisfação dos encarregados de educação (O2); 
• Aumentar a satisfação das entidades empregadoras e de FCT (O3); 
• Aumentar a taxa de empregabilidade e/ou prosseguimento de estudos (O4); 
• Aumentar o sucesso escolar (O5); 
• Aumentar a capacidade de inovação pedagógica (inteligências múltiplas) (O6); 
• Manter a eficácia do processo de aprendizagem (O7); 
• Intensificar a preparação dos alunos para a dupla certificação (O8); 
• Intensificar o relacionamento com os encarregados de educação (O9); 
• Aumentar a interação com as entidades empregadoras e de FCT (O10); 
• Reforçar as competências técnicas do pessoal docente (O11); 
• Desenvolver as competências do pessoal não docente (O12); 
• Melhorar os espaços escolares (O13); 
• Melhorar os canais de comunicação (O14); 
• Melhorar as ferramentas tecnológicas (O15); 
• Assegurar a sustentabilidade financeira (O16); 
• Diversificar as fontes de financiamento (O17). 

 

Os objetivos assinalados a negrito são aferidos através dos indicadores selecionados pela ANQEP, designadamente: 
O3: Taxa de satisfação das entidades empregadoras face aos diplomados empregados (5a). 
O4: Taxa de colocação após conclusão de cursos de EFP (6b3) e Taxa de diplomados empregados (6a). 
O5: Taxa de diplomados (4a). 

II. Balanço dos resultados dos indicadores EQAVET selecionados, de outros em uso e da aferição dos descritores EQAVET/práticas de gestão 

(análise contextualizada dos resultados alcançados, no ano em avaliação, face às metas de médio e curto prazo estabelecidas) 
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A monitorização destes objetivos confere ao CSG-EC um conhecimento mais profundo da realidade da EFP, servindo de base à tomada de decisões e antecipação de estratégias de 
melhoria. 
De seguida, são apresentados os dados estatísticos dos 4 indicadores EQAVET e restantes indicadores em uso, para o ciclo de estudos 2018-2021. 

OBJETIVO 
ESTRATÉGICO 

PROPORCIONAR UMA APRENDIZAGEM E UM ENSINO DE EXCELÊNCIA, ASSENTE NOS PRINCÍPIOS CATÓLICOS (OE1) 
DESENVOLVIMENTO DE INTELIGÊNCIAS MÚLTIPLAS (OE2) 

OBJETIVOS 
OPERACIONAIS INDICADORES DESCRIÇÃO HISTÓRICO META 

PREVISTA 
SITUAÇÃO 

ATUAL (jun/21) 
2014-2017 2015-2018 2016-2019 2017-2020 2018-2021 

Aumentar o sucesso 
escolar (O5) 

Taxa de diplomados1 

Percentagem de alunos que conclui o 
curso no tempo previsto, face ao total 
de alunos que iniciou o respetivo ciclo 
de estudos 

88,70 % 86,30 % 

87,95 % 
(jan/20) 

 
95,70 % 
(jul/20 e 
jan/21) 

91,79 % 
(jan/21) 

>89 % 
(jan/20) 

 
(jan/22) 

Sucesso na realização da PAP 
Média de valores da PAP superior a 16 
valores 15,80 16,20 16,50 

18,30 
(Meta prevista 

>16,70) 
16,90 n.d. 

Sucesso na realização da FCT 
Média de valores da FCT superior a 18 
valores 18,20 18,40 18,50 

18,43 
(Meta prevista 

>18,70) 
18,80 n.d. 

Sucesso das disciplinas da 
componente de formação geral 

Média da componente de formação 
geral superior a 14 valores 13,54 14,01 14,24 

15,72 
(Meta prevista 

>14,28) 
14,46 n.d. 

Sucesso das disciplinas da 
componente de formação 
científica 

Média da componente de formação 
científica superior a 12 valores 11,78 11,77 12,13 

14,27 
(Meta prevista 

>12,18) 
12,25 n.d. 

Sucesso das disciplinas da 
componente de formação 
tecnológica 

Média da componente de formação 
tecnológica superior a 15 valores 15,03 15,24 15,44 

16,86 
(Meta prevista 

>15,68) 
15,79 n.d. 

Aumentar a capacidade 
de inovação 
pedagógica 

(inteligências múltiplas) 
(O6) 

Taxa de formação baseada na 
metodologia de projeto 

Percentagem de aulas das 
componentes de formação tecnológica 
e formação em contexto de trabalho 
baseadas em projeto, face ao total de 
aulas do ano letivo 

Sem 
histórico 

Sem 
histórico 

Sem 
histórico 

55 % 
(Meta prevista  

>50 %) 
>55 % 55 % 
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OBJETIVO 
ESTRATÉGICO 

PROPORCIONAR UMA APRENDIZAGEM E UM ENSINO DE EXCELÊNCIA, ASSENTE NOS PRINCÍPIOS CATÓLICOS (OE1) 
DESENVOLVIMENTO DE INTELIGÊNCIAS MÚLTIPLAS (OE2) 

OBJETIVOS 
OPERACIONAIS INDICADORES DESCRIÇÃO HISTÓRICO META 

PREVISTA 
SITUAÇÃO 

ATUAL (jun/21) 
2014-2017 2015-2018 2016-2019 2017-2020 2018-2021 

Taxa de parcerias com EFP 
internacionais no âmbito da 
inovação pedagógica 

Percentagem de projetos de inovação 
pedagógica realizados a nível 
internacional face ao número total de 
projetos realizados 

Sem 
histórico 

Sem 
histórico 

Sem 
histórico 

0,80 %  
(Meta prevista >1%) 

>1,5 % 1,6 % 

Taxa de parcerias com EFP 
nacionais no âmbito da 
inovação pedagógica 

Percentagem de projetos de inovação 
pedagógica realizados a nível nacional 
face ao número total de projetos 
realizados 

Sem 
histórico 

Sem 
histórico 

Sem 
histórico 

7,8 % 
(Meta prevista 

>10 %) 
>15 % 10 % 

Manter a eficácia do 
processo de 

aprendizagem (O7) 

Taxa de conclusão do programa 
curricular 

Percentagem do conteúdo 
programático lecionado, face ao 
conteúdo total previsto 

n.d. n.d. n.d. 100% 100 % 100 % 

Cumprimento do volume de 
formação no tempo previsto 

Percentagem do número de horas 
lecionadas, face ao número de horas 
previstas, de setembro a dezembro e 
de janeiro a agosto 

n.d. n.d. n.d. 100 % 100 % 100 % 

Cumprimento das atividades 
aprovadas no PAA 

Percentagem do número de atividades 
realizadas face ao número total de 
atividades previstas 

n.d. n.d. n.d. 
63 % 

(Meta prevista 
>90%) 

93 %  95 % 

Reforçar as 
competências técnicas 

do pessoal docente 
(O11) 

Número de horas de formação Número de horas de formação 
contínua por ano 

Sem 
histórico 

Sem 
histórico 

Sem 
histórico 

25 % 
(Meta prevista ≥40 

horas) 
>= 40 h 110 h (2019/20) 

365 h (2020/21) 

Taxa de formação do pessoal 
docente relacionada com a 
área em que leciona 

Percentagem de formação do pessoal 
docente relacionada com a área em 
que leciona face ao total de formação 
anual 

Sem 
histórico 

Sem 
histórico 

Sem 
histórico 

12 % 
(Meta prevista  

>20 %) 
>23 % 100 % (2019/20) 

84 % (2020/21) 

Cumprimento do plano de 
formação do pessoal docente 

Percentagem de horas de formação 
realizadas face às horas de formação 
previstas 

Sem 
histórico 

Sem 
histórico 

Sem 
histórico 

25 % 
(Meta prevista 

>50%) 
>55% 100 % (2019/20) 

87 % (2020/21) 

1 Indicador n.º 4a), selecionado pela ANQEP 
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OBJETIVO 
ESTRATÉGICO DESENVOLVIMENTO DE INTELIGÊNCIAS MÚLTIPLAS (OE2) 

OBJETIVOS 
OPERACIONAIS INDICADORES DESCRIÇÃO HISTÓRICO META 

PREVISTA 
SITUAÇÃO 

ATUAL (jun/21) 
2014-2017 2015-2018 2016-2019 2017-2020 2018-2021 

Aumentar a taxa de 
empregabilidade e/ou 

prosseguimento de 
estudos (O4) 

Taxa de colocação após 
conclusão de cursos de EFP2 

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

75,40 % 73,80 % 

74,90 % 
(jan/20) 

 
97,76 % 
(set/20) 

98,40 % 
(jan/21) 

 
? 

(set/21) 

>80 % (set/22) 

Intensificar a 
preparação dos alunos 

para a dupla 
certificação (O8) 

Participação em atividades 
promovidas por Universidades 

Somatório do n.º de atividades em 
Universidades Sem histórico Sem histórico Sem histórico 

3 
(Meta prevista 

>5) 
>8 9 

Interação dos alunos com 
entidades empregadoras 

Somatório do n.º de visitas de estudos a 
entidades empregadoras Sem histórico Sem histórico Sem histórico 

2 
(Meta prevista 

>3) 
>5 4 

Média de horas de preparação 
para o mercado de trabalho 

N.º de horas relativas à elaboração de 
CV e de simulação de entrevista de 
emprego, face ao n.º total de horas de 
formação 

Sem histórico Sem histórico Sem histórico 
15 h 

(Meta prevista 
>20 horas) 

>80 h 75 h 

Aumentar a interação 
com as entidades 

empregadoras e de FCT 
(O10) 

N.º de reuniões/atividades com 
entidades empregadoras/FCT 

Somatório do n.º de reuniões e 
atividades realizadas entre os 
orientadores de FCT e os responsáveis 
das entidades de FCT por ano 

>4 por curso >4 por curso >4 por curso 
7 

(Meta prevista 
>6 por curso) 

>6 por curso 7 

N.º de protocolos estabelecidos 
com entidades de FCT 

Somatório do n.º de parcerias com 
entidades de FCT 181 213 218 

201 
(Meta prevista 

>200) 
>200 188 

N.º de visitas de estudo a 
entidades empregadoras/FCT 

Somatório de visitas de estudo a 
potenciais/efetivas entidades 
empregadoras/FCT por ano letivo 

n.d. n.d. n.d. 
2 

(Meta prevista 
>6) 

>8 3 

 Reforçar as 
competências técnicas N.º de horas de formação N.º de horas de formação contínua por 

ano Sem histórico Sem histórico Sem histórico 
25 % 

(Meta prevista 
≥40 horas) 

>= 40 h 110 h (2019/20) 
365 h (2020/21) 
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OBJETIVO 
ESTRATÉGICO DESENVOLVIMENTO DE INTELIGÊNCIAS MÚLTIPLAS (OE2) 

OBJETIVOS 
OPERACIONAIS INDICADORES DESCRIÇÃO HISTÓRICO META 

PREVISTA 
SITUAÇÃO 

ATUAL (jun/21) 
2014-2017 2015-2018 2016-2019 2017-2020 2018-2021 

do pessoal docente 
(O11) 

Taxa de formação do pessoal 
docente relacionada com a área 
em que leciona 

Percentagem de formação do pessoal 
docente relacionada com a área em que 
leciona face ao total de formação anual 

Sem histórico Sem histórico Sem histórico 
12 % 

(Meta prevista 
>20 %) 

>23 % 100 % (2019/20) 
84 % (2020/21) 

Cumprimento do plano de 
formação do pessoal docente 

Percentagem de horas de formação 
realizadas face às horas de formação 
previstas 

Sem histórico Sem histórico Sem histórico 
25 % 

(Meta prevista 
>50 %) 

>55 % 100 % (2019/20) 
87 % (2020/21) 

2 Indicador n.º 5a), selecionado pela ANQEP 
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OBJETIVO 
ESTRATÉGICO INTERAÇÃO COM O MERCADO DE TRABALHO (OE3) 

OBJETIVOS 
OPERACIONAIS INDICADORES DESCRIÇÃO HISTÓRICO META 

PREVISTA 
SITUAÇÃO 

ATUAL (jun/21) 
2014-2017 2015-2018 2016-2019 2017-2020 2018-2021 

Aumentar a satisfação 
das entidades 

empregadoras e de FCT 
(O3) 

Taxa de satisfação das 
entidades empregadoras face 
aos diplomados empregados 3 

Percentagem de empregadores que 
estão satisfeitos com os formandos 
que completaram um curso de EFP 

Sem histórico Sem histórico 

Sem histórico 
(jan/20) 

 
100 % 

(set/20) 
 

(set/21) >97 % (set/22) 

Aumentar a taxa de 
empregabilidade e/ou 

prosseguimento de 
estudos (O4) 

Taxa de diplomados 
empregados4 

Percentagem de alunos/formandos 
que completam o curso de EFP, caso 
estejam a trabalhar e a exercer 
profissões relacionadas ou não 
relacionadas com o curso/área de 
educação e formação 

17,20 % 22,60 % 

21,9 % 
(jan/20) 

 
23,5 % 

(set/20) 

(set/21) 22,92 % (set/22) 

3 Indicador 6b3), selecionado pela ANQEP 
4 Indicador 6a), selecionado pela ANQEP 
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ANÁLISE CONTEXTUALIZADA DOS RESULTADOS DOS INDICADORES EQAVET 

4a) Taxa de conclusão dos cursos 
 

 

No que respeita a este indicador e analisando o resultado da avaliação, à data de 18 de fevereiro de 2021, não se afigura necessário identificar ações de melhoria de reforço, uma vez 
que se alcançou a meta definida para o triénio 2017/20 (87,00 %). 

 
 

95,70%
91,79%
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60,00%

80,00%
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Evolução do indicador n.º 4a), selecionado pela ANQEP

Resultados obtidos (jan/20) Resultados obtidos:
- ciclo estudos 2017/20 (jan/21);
- ciclo estudos 2016/19 (set/20).

Metas a atingir
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5a) Taxa de colocação após conclusão dos cursos de EFP 

 

No que respeita a este indicador e analisando o resultado da avaliação intercalar, à data de 18 de fevereiro de 2021, não se afigura necessário identificar ações de melhoria de reforço, 
uma vez que se alcançou a meta definida para o triénio 2017/20 (98,44 % e 79,00 %, respetivamente). 

Taxa de colocação no mercado de trabalho e Taxa de prosseguimento de estudos 

No triénio 2017/20, verificou-se: 

- um aumento de 4,2 % da taxa de colocação de diplomados no mercado de trabalho por comparação com o triénio 2016/19, 29,2 % e 25,0 % respetivamente; 

97,76% 98,44%

75,40% 73,80% 74,90%
79,00% 80,00% 81,00%
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60,00%

80,00%

100,00%
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Evolução do indicador n.º 5a), selecionado pela ANQEP

Resultados obtidos (jan/20) Resultados obtidos:
- ciclo estudos 2017/20 (jan/21);
- ciclo estudos 2016/19 (set/20).

Metas a atingir
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- uma diminuição de 3,5 % da taxa de diplomados em prosseguimento de estudos por comparação com o triénio 2016/19, 69,3 % e 72,8 % respetivamente. 

 

6a) Taxa de diplomados empregados 

 
Conforme sugerido pelos guiões da ANQEP, a recolha destes dados está prevista para setembro de 2021, altura em que se completa 12 meses após a conclusão do ciclo de estudos.  

23,50%

17,20%

22,60% 21,90% 22,21% 22,92% 23,86%

0,00%

20,00%

40,00%

2014/17 2015/18 2016/19 2017/20 2018/21 2019/22

Evolução do indicador n.º 6a), selecionado pela ANQEP
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6b3) Taxa de satisfação das entidades empregadoras face aos diplomados empregados 

 
Conforme sugerido pelos guiões da ANQEP, a recolha destes dados está prevista para setembro de 2021, altura em que se completa 12 meses após a conclusão do ciclo de estudos.   
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ANÁLISE CONTEXTUALIZADA DE OUTROS INDICADORES EM USO NO CSG-EC 
 

OBJETIVO 
ESTRATÉGICO 

PROPORCIONAR UMA APRENDIZAGEM E UM ENSINO DE EXCELÊNCIA, ASSENTE NOS PRINCÍPIOS CATÓLICOS (OE1) 
DESENVOLVIMENTO DE INTELIGÊNCIAS MÚLTIPLAS (OE2) 

Evolução da AM1, A1, apresentada nos pontos 3.2 do Relatório de Melhoria n.º 1 e 3 do Relatório de Melhoria n.º 2: 
AM1: Taxa de parcerias com EFP nacionais e internacionais no âmbito da inovação pedagógica (OO6) 
A1: Estabelecer parcerias com entidades de formação homólogas ao CSG-EC (ex. polo de CENFIM de Amarante). 

No ano letivo 2020/21 foram estabelecidas as parcerias com as EFP homólogas ao CSG-SC que se seguem: 

- Com EFP internacionais no âmbito da inovação pedagógica:  Liceo Scientifico A. Romita – Campobasso (Itália) e o Berzsenyi Dániel Gimnázium (Hungria), ao abrigo da ação 
KA229 ERASMUS+.  

O indicador “Taxa de parcerias com EFP internacionais no âmbito da inovação pedagógica” foi alcançado com sucesso (1,6 %). 

- Com EFP nacionais no âmbito da inovação pedagógica: (1) a parceria de permuta de intercâmbio de boas práticas com o CENFIM será formalizada até ao final do ano letivo, 
fruto da impossibilidade de mobilidade face à pandemia; (2) membro do Clube Ciência Viva, projeto OSOS Clube Maker, com publicação no catálogo LR, pág. 96, no qual 
participaram alunos de cursos de Planos Próprios; (3) participação no projeto GoSTEM 2019-2022 e CanSat Jr 2019-2021; (4) colaboração no Fablab de Torres Vedras 
2017-presente; (5) protocolo de colaboração com ex-alunos de Biotecnologia Aplicada, atualmente matriculados na UTAD, para a utilização dos laboratórios de Ciência 
como forma de concluírem os seus projetos universitários que decorreram de ideias iniciadas aquando da sua formação no CSG-EC; (6) Museu de História Natural e da 
Ciência, Galeria da Biodiversidade com os objetivos de apoiar o CSG-EC na promoção do ensino experimental das ciências e na melhoria da educação para a ciência, bem 
como promover a interação entre escolas, as instituições de ensino superior e a comunidade científica. 

Os resultados obtidos relativos ao indicador “Taxa de parcerias com EFP nacionais no âmbito da inovação pedagógica” (10 %) não foram suficientes para superar a meta 
prevista (>15 %), pelo que propomos as atividades abaixo como reforço das ações de melhoria para o próximo ano letivo 2021/22: 

- Iniciar o intercâmbio de boas práticas com a entidade CENFIM, no qual o CSG-EC contribuirá com a sua experiência nas disciplinas de caráter geral e o CENFIM 
demonstrará as potencialidades de áreas tecnológicas de comum interesse a alunos das duas instituições. 

- Diversificação de intercâmbios com entidades de ensino superior e superior técnico (Universidade do Minho, ISEP – Instituto Superior de Engenharia do Porto, 
ISMAI – Instituto Superior Universitário da Maia). 

No âmbito da FCT foram celebrados os protocolos que se seguem: 

- Listagem de entidades com protocolos celebrados no ano letivo 2019/20. 
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- Listagem de entidades com protocolos celebrados no ano letivo 2020/21 (com destaque para os protocolos celebrados pela primeira vez).  

Fora do âmbito da FCT foram celebrados protocolos com entidades locais/regionais conforme apresentado na listagem que se segue: (1) Cambridge University Press (aplicação da 
filosofia de aula Cambridge Learning Journey na disciplina de Inglês); (2) Protocolo de cooperação com a Associação Empresarial de Amarante (dinamização do projeto ‘Jovens 
Empreendedores’ e lançamento da base de divulgação de diplomados/ofertas de emprego); (3) Federação Portuguesa de Bridge & Associação Regional de Bridge do Norte (criação de 
uma disciplina de oferta complementar de ‘Bridge’). 

Em complemento, pretende-se reativar o protocolo com a CERCIMARANTE, no início do ano letivo 2021/22, para promover o intercâmbio de utentes da instituição e os alunos dos 
cursos de Desporto e Dinamização da Atividade Física e de Animação Sociocultural. 

Está prevista a formalização do Protocolo de Parceria sobre Boas Práticas entre o CENFIM e o CSG-EC durante o mês de julho de 2021. 

Evolução da AM1, A2, apresentada nos pontos 3.2 do Relatório de Melhoria n.º 1 e 3 do Relatório de Melhoria n.º 2: 
AM1: Taxa de parcerias com EFP nacionais e internacionais no âmbito da inovação pedagógica (OO6) 
A2: Protocolar a permuta de alunos e de formadores com entidades de certificação de nível 4 do Quadro Nacional de Qualificações fomentando uma abertura da escola ao tecido 
empresarial local e regional. 

A parceria de permuta de intercâmbio de boas práticas com o CENFIM prevista para o ano letivo 2020/21 será formalizada durante o mês de julho de 2021, fruto da impossibilidade de 
mobilidade face à pandemia e respetiva sobreposição dos Planos de Contingência das instituições. 

Evolução da AM1, A3, apresentada nos pontos 3.2 do Relatório de Melhoria n.º 1 e 3 do Relatório de Melhoria n.º 2: 
AM1: Taxa de parcerias com EFP nacionais e internacionais no âmbito da inovação pedagógica (OO6) 
A3: Intensificar a promoção de intercâmbios internacionais (“Erasmus+” e outros): 

No ano letivo 2020/21, o CSG-EC viu aprovado a candidatura ERASMUS+ e estabelecido o respetivo contrato com a Agência Nacional Portuguesa. O número do projeto é 2020-1-HU01-
KA229-078809_2. 

As escolas estrangeiras envolvidas são: (1) Liceo Scientifico A. Romita – Campobasso (Itália) e o (2) Berzsenyi Dániel Gimnázium (Hungria). Foi incluído no Plano de Formação 2019-2021 
uma formação específica sobre o “Processo de implementação do programa ERASMUS+ KA229”com várias sessões agendadas. A 1.ª sessão realizou-se a 24.11.2020.  

À data de realização deste relatório o intercâmbio já se encontra em curso. 

Toda a informação ERASMUS+ encontra-se disponível para consulta na respetiva pasta do Diretor Pedagógico. 

Evolução da AM2, A4, apresentada nos pontos 3.2 do Relatório de Melhoria n.º 1 e 3 do Relatório de Melhoria n.º 2: 
AM2: Número de horas de formação; Taxa de formação do pessoal docente relacionada com a área em que leciona; Cumprimento do plano de formação do pessoal docente (OO11) 
A4: Enquanto a fase de pandemia se mantiver, privilegiar, sempre que possível, a formação a distância: 
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No que ao reforço das competências técnicas do pessoal docentes no ano letivo 2020/21 (O11) diz respeito, e face aos resultados recolhidos nos primeiro e segundo momentos 
intercalares de avaliação (fevereiro e junho de 2021), verifica-se o cumprimento das metas previstas para os 3 indicadores selecionados. 

Em junho, verifica-se uma consolidação dos resultados alcançados em fevereiro: 

 
META 

PREVISTA 

ANO LETIVO 2020/21 
(Plano Formação aprovado; 

dados recolhidos em 02/2021) 

ANO LETIVO 2020/21 
(Plano Formação inclui a ações de formação 

aprovadas e não previstas inicialmente; 
dados recolhidos em 06/2021) 

Número de horas de formação >= 40 horas 333 horas 365 horas 

Taxa de formação do pessoal docente relacionada com a área em que 
leciona 

>23 % 66 % 84 % 

Cumprimento do plano de formação do pessoal docente >55 % 68 % 87 % 

As ações de formação para docentes previstas no Plano de Formação 2019-2021 foram realizadas, sobretudo, à distância e estão alinhadas com a área lecionada pelo docente, à exceção 
da ação de formação n.º 4, conforme apresentado no levantamento de necessidades de formação prévio. 

Até à data de realização deste relatório, perspetiva-se que as ações previstas no Plano de Formação n.º 12, 17, 20, 21, 22 e 23 não se venham a realizar, por motivos vários que se 
prendem com: (i) requisitos de tempo e calendarização; (ii) considerações financeiras; (iii) disponibilidade, motivação e aptidão dos colaboradores a formar. 

O Plano de Formação aprovado inclui duas ações de formação aprovadas e não previstas inicialmente, com a duração de 32 horas, destinadas a não docentes. 

Evolução da AM2, A5, apresentada nos pontos 3.2 do Relatório de Melhoria n.º 1 e 3 do Relatório de Melhoria n.º 2: 
AM2: Número de horas de formação; Taxa de formação do pessoal docente relacionada com a área em que leciona; Cumprimento do plano de formação do pessoal docente (OO11) 
A5: Reforçar a formalização de parcerias com outras entidades de formação locais/regionais, fora do âmbito da Formação em Contexto de Trabalho, para a formação de docentes. 

Foi formalizado, em 28.07.2020, o protocolo de cooperação com a Cambridge University Press, para administração de formação ao corpo docente de Inglês do CSG-EC.  

O CSG-EC tem um conjunto de créditos de horas associado à formação dos seus docentes, a serem utilizados até ao final do presente ano letivo.  

Adicionalmente, formalizou-se a participação no projeto STEM Assessment and Learning in the Physical Sciences From International Large Assessments to the Teaching Practise, para o 
período 2021-2023. 

Evolução da AM3, A6, apresentada nos pontos 3.2 do Relatório de Melhoria n.º 1 e 3 do Relatório de Melhoria n.º 2: 
AM3: Avaliação do PAA (OO7) 
A6: Reforçar a avaliação formativa das atividades do Plano Anual de Atividades (PAA). 
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Face à condição pandémica, o Conselho Pedagógico do CSG-EC avaliou, em janeiro, o ponto de situação do cumprimento das ações previstas no Plano Anual de Atividades. Foi sugerida 
uma nova atualização, que não comprometesse fortemente o grau de execução do documento estruturante da instituição.  

Assim, até à data de realização deste relatório, apresentam-se abaixo os resultados obtidos para esta ação de melhoria: 

- 126 ações previstas no PAA aprovado. 
- 97 % de atividades previstas e realizadas (em fevereiro, 95 % das atividades previstas haviam sido realizadas). 
- 3 % de atividades previstas e não realizadas. 

Das atividades do PAA previstas e executadas, até à data de realização deste relatório, verificou-se a realização da avaliação formativa das mesmas. Os resultados da avaliação anual do 
PAA serão analisados em reunião de conselho pedagógico. O relatório final discriminará mais informações. 

Evolução da AM3, A7, apresentada nos pontos 3.2 do Relatório de Melhoria n.º 1 e 3 do Relatório de Melhoria n.º 2: 
AM3: Avaliação do PAA (OO7) 
A7: Promover a realização de visitas virtuais apoiadas por entidades externas. 

No decorrer do ano letivo 2020/21, o CSG-EC promoveu a realização de três visitas virtuais apresentadas abaixo: 

- No dia 07 de janeiro de 2021, os alunos do curso de Contabilidade e Empreendedorismo participaram no evento online ‘Stay on Market’ – New Generation & Rethink the 
Future, promovido pelo Instituto Politécnico de Viseu, sobre perspetivas laborais e formação superior. 

- No dia 26 de maio de 2021, os alunos do curso de Contabilidade e Empreendedorismo participaram no ‘Dia Aberto da Escola de Economia e Gestão da Universidade do Minho’. 
Este evento, realizado online, procurou proporcionar aos estudantes do 10º, 11º e 12º ano, Pais e Encarregados de Educação, Professores e Orientadores Vocacionais uma 
interação direta com docentes e estudantes da Escola de Economia e Gestão da Universidade do Minho, informando sobre a oferta formativa da EEG e as suas saídas 
profissionais, e ajudando os alunos a decidir sobre o seu futuro. 

- Nos dias 27 a 29 de maio de 2021, alunos de vários cursos participaram na ‘18.ª Mostra Virtual da Universidade do Porto 2021’. Esta iniciativa, especialmente dirigida aos 
estudantes do 3.º ciclo do ensino básico e do ensino secundário, procurou dar a conhecer a oferta formativa da Universidade do Porto, as suas áreas de investigação, os serviços 
que disponibiliza em campos distintos como a Ação Social, a orientação vocacional ou os programas de intercâmbio internacionais. 

Evolução da AM3, A8, apresentada nos pontos 3.2 do Relatório de Melhoria n.º 1 e 3 do Relatório de Melhoria n.º 2: 
AM3: Avaliação do PAA (OO7) 
A8: Intensificar a realização de intercâmbios entre alunos internos dos diferentes ciclos e a oferta profissionalizante. 

Até ao momento da primeira avaliação intercalar (relatório de melhoria n.º 2), todas as atividades internas (à exceção das reuniões formais) mobilizaram os alunos de vários ciclos de 
ensino, em particular dos cursos de Planos Próprios, destacando-se o Curso de Comunicação e Produção Multimédia na cobertura dos vários eventos. As ações previstas, nesta índole, 
no Plano Anual de Atividades, foram totalmente executadas. 
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Entre os meses de março e junho, reforçaram-se as parcerias entre alunos de vários níveis, com especial ênfase para a disciplina de Atividade Física com Crianças e Idosos na ligação 
geracional e na planificação de atividades. 

Evolução da AM3, A9, apresentada nos pontos 3.2 do Relatório de Melhoria n.º 1 e 3 do Relatório de Melhoria n.º 2: 
AM3: Avaliação do PAA (OO7) 
A9: Promover a realização de workshops estratégicos para colmatar falhas identificadas nos departamentos curriculares. 

Neste âmbito e de acordo com o Plano de Formação aprovado, realizaram-se as ações números 01, 06, 08, 10, 13 e 16. 

Evolução da AM3, A10, apresentada nos pontos 3.2 do Relatório de Melhoria n.º 1 e 3 do Relatório de Melhoria n.º 2: 
AM3: Avaliação do PAA (OO7) 
A10: Reforçar a necessidade de realizar a avaliação das atividades realizadas na sua totalidade (100 %). 

O Conselho Pedagógico do CSG-EC elaborou uma avaliação intercalar na reunião de 28.01.2021. 

À data de realização deste relatório, em diferentes momentos, foram reforçadas junto dos docentes promotores de atividades aprovadas no PAA a necessidade de realizar a avaliação 
de cada uma delas. O relatório final discriminará mais informações. 

Evolução da AM4, A11, apresentada nos pontos 3.2 do Relatório de Melhoria n.º 1 e 3 do Relatório de Melhoria n.º 2: 
AM4: Participação em atividades promovidas por Universidades; Interação dos alunos/formandos com entidades empregadoras; Número médio de horas de preparação do 
aluno/formando para o mercado de trabalho (OO8) 
A11: Reforçar a recolha de evidências que permitam confirmar o cumprimento das atividades realizadas. 

Na reunião ordinária do Conselho Pedagógico de janeiro/2021 consta o parecer e as deliberações sobre o ponto de situação do Plano Anual de Atividades e a relação da sua 
execução/atualização face à condição pandémica. 

OBJETIVO 
ESTRATÉGICO DESENVOLVIMENTO DE INTELIGÊNCIAS MÚLTIPLAS (OE2) 

Evolução da AM4, A12, apresentada nos pontos 3.2 do Relatório de Melhoria n.º 1 e 3 do Relatório de Melhoria n.º 2: 
AM4: Participação em atividades promovidas por Universidades; Interação dos alunos/formandos com entidades empregadoras; Número médio de horas de preparação do 
aluno/formando para o mercado de trabalho (OO8) 
A12: Planificar, executar e avaliar a preparação dos alunos para o mercado de trabalho durante o ciclo de formação. 

De acordo com o Plano Anual de Atividades, o SPO e algumas disciplinas da componente de formação tecnológica têm vindo a desenvolver mecanismos de construção de CV, preparação 



 

 

RELATÓRIO DE PROGRESSO ANUAL (relatório final de ciclo) N.º 1 
TRIÉNIO 2018/21 

(elaborado em junho.2021)  

Relatório de Progresso Anual n.º 1 _ junho de 2021 (Colégio de São Gonçalo de Amarante – Escola Católica) Pág. 24 / 30 

 

 

de entrevistas e análises de formações pós o nível IV. Pretende-se intensificar estas ações, se possível com iniciativas como aquela já descrita na A7 relativa ao curso de Contabilidade 
e Empreendedorismo. 

Durante o mês de maio de 2021: 

- O SPO iniciou as sessões de orientação vocacional com os alunos do 9.º ano, conforme previsto no PAA. 

- O GIVA intensificou o trabalho com os alunos das turmas de 12.º ano na elaboração de CV, discussão de técnicas ativas de procura de emprego, análise de opções para 
prosseguimento de estudos, conforme previsto no PAA. 

Evolução da AM4, A13, apresentada nos pontos 3.2 do Relatório de Melhoria n.º 1 e 3 do Relatório de Melhoria n.º 2: 
AM4: Participação em atividades promovidas por Universidades; Interação dos alunos/formandos com entidades empregadoras; Número médio de horas de preparação do 
aluno/formando para o mercado de trabalho (OO8) 
A13: Divulgar as bolsas de emprego no site do CSG-EC. 

Até ao final do ano letivo 2020/21 será estabelecido um protocolo de parceria com a Associação Empresarial de Amarante e ou Instituto Empresarial do Tâmega. Não obstante, o sítio 
do Colégio conterá, igualmente, informação sobre os diplomados e possíveis ligações a bolsas de emprego. 

Evolução da AM4, A14, apresentada nos pontos 3.2 do Relatório de Melhoria n.º 1 e 3 do Relatório de Melhoria n.º 2: 
AM4: Participação em atividades promovidas por Universidades; Interação dos alunos/formandos com entidades empregadoras; Número médio de horas de preparação do 
aluno/formando para o mercado de trabalho (OO8) 
A14: Planear a mostra S’Col’A no início do 2.º período letivo. 

A mostra formativa realizou-se em formato virtual, com informações digitais sobre os cursos de Planos Próprios, registos de ex-alunos e FAQ’s.  

Nos dias 12 a 14 de maio de 2021, o Colégio participou na Mostra de Qualificação Virtual de Marco de Canaveses, onde realizou sessões de índole pitch de esclarecimentos e divulgação 
dos seus cursos de nível IV. 

No dia 27 de maio de 2021, o Colégio participou na divulgação da oferta educativa promovida pela Câmara Municipal de Amarante, na Casa da Portela, juntamente com todas as escolas 
do concelho. Estiveram presentes alunos de várias escolas e representantes das Associações de Pais. 

Evolução da AM5, A15, apresentada nos pontos 3.2 do Relatório de Melhoria n.º 1 e 3 do Relatório de Melhoria n.º 2: 
AM5: Realizar visitas de estudo a entidades empregadoras/FCT (OO10) 
A15: Reforçar a recolha de evidências que permitam confirmar o cumprimento das atividades realizadas. 

No 1.º período do ano letivo 2020/21 o aumento da interação com as entidades empregadoras e de FCT (O10) ficaram aquém das metas previstas. O alcance das mesmas revelou-se 
preocupante com a imposição do estado de emergência e consequentemente suspensão da FCT por parte de algumas entidades acolhedoras de formandos em estágio. 
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Relativamente aos formandos em estágio, verificou-se o cumprimento da totalidade de horas em FCT. 

OBJETIVO 
ESTRATÉGICO INTERAÇÃO COM O MERCADO DE TRABALHO (OE3) 

 
Evolução da AM6, A16, apresentada nos pontos 3.2 do Relatório de Melhoria n.º 1 e 3 do Relatório de Melhoria n.º 2: 
AM6: Percentagem de alunos/formandos que completam o curso de EFP, caso estejam a trabalhar e a exercer profissões relacionadas ou não relacionadas com o curso/área de EFP 
A16: Criar um protocolo de parceria com a Associação Empresarial de Amarante e/ou o instituto Empresarial do Tâmega para divulgação de ofertas de emprego e dos seus 
diplomados. 

Até ao final do ano letivo será estabelecido um protocolo de parceria com a Associação Empresarial de Amarante e ou Instituto Empresarial do Tâmega. Não obstante, o sítio do Colégio 
conterá, igualmente, informação sobre os diplomados e possíveis ligações a bolsas de emprego. 

Evolução da AM6, A17, apresentada nos pontos 3.2 do Relatório de Melhoria n.º 1 e 3 do Relatório de Melhoria n.º 2: 
AM6: Percentagem de alunos/formandos que completam o curso de EFP, caso estejam a trabalhar e a exercer profissões relacionadas ou não relacionadas com o curso/área de EFP 
A17: Inquirir os ex-alunos por telefone e por formulário eletrónico. 

Alinhado com o disposto no Documento Base. 
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3.1 Identificação das áreas de melhoria, objetivos e metas a alcançar (inserir/eliminar/formatar, tanto quanto necessário) 

Área de 
Melhoria 

 

Descrição da Área de Melhoria 
 

Objetivo 
Descrição do objetivo e metas a alcançar 

(quando disponível, indicar o ponto de partida) 

AM1 
Taxa de parcerias com EFP nacionais e internacionais no 
âmbito da inovação pedagógica 
(OO6) 

O1 

O objetivo é alcançar uma percentagem de projetos de inovação pedagógica 
realizados a nível internacional face ao número total de projetos realizados 
superior a 1,5 %. 

O2 

O objetivo é alcançar uma percentagem de projetos de inovação pedagógica 
realizados a nível nacional face ao número total de projetos realizados superior a 
15 %. 

AM2 

Número de horas de formação 

Taxa de formação do pessoal docente relacionada com a área 
em que leciona 

Cumprimento do plano de formação do pessoal docente 

(OO11) 

O3 
O objetivo é cumprir um número superior ou igual a 40 horas de formação 
contínua, nos termos legais do Contrato Coletivo de Trabalho.  

O4 
O objetivo é alcançar uma percentagem de formação do pessoal docente 
relacionada com a área em que leciona superior a 23 %. 

O5 
O objetivo é cumprir uma percentagem de horas de formação realizadas face às 
horas de formação previstas superior a 55 %. 

AM3 
Avaliação do PAA. 

(OO7) 
O6 

O objetivo é realizar a avaliação formativa das atividades realizadas (100 % de 
atividades avaliadas) e, no final do ano letivo, realizar a avaliação geral do PAA. 

AM4 Participação em atividades promovidas por Universidades 

Interação dos alunos/formandos com entidades empregadoras 

Número médio de horas de preparação do aluno/formando 

O6 
O objetivo é participar em mais do que 8 atividades promovidas por 
universidades. 

AM4 O7 O objetivo é realizar mais do que 5 visitas de estudo a entidades empregadoras. 

III. Melhorias a introduzir na gestão da oferta de EFP face ao balanço apresentado no ponto II 
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Área de 
Melhoria 

 

Descrição da Área de Melhoria 
 

Objetivo 
Descrição do objetivo e metas a alcançar 

(quando disponível, indicar o ponto de partida) 

AM4 
para o mercado de trabalho 

(OO8) O8 
O objetivo é dispensar 80 horas, no mínimo, para a elaboração de CV e de 
simulação de entrevista de emprego, face ao número total de horas de formação. 

AM5 
Realizar visitas de estudo a entidades empregadoras/FCT 

(OO10) 
O9 

O objetivo é realizar 6 visitas de estudo, no mínimo, a potenciais/efetivas 
entidades empregadoras/FCT. 

AM6 
Percentagem de alunos/formandos que completam o curso de 
EFP, caso estejam a trabalhar e a exercer profissões 
relacionadas ou não relacionadas com o curso/área de EFP 

10 
O objetivo é alcançar 22,92 % de alunos/formandos que completam o curso de 
EFP, caso estejam a trabalhar e a exercer profissões relacionadas ou não 
relacionadas com o curso/área de EFP. 
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3.2 Identificação das ações a desenvolver e sua calendarização (inserir/eliminar/formatar, tanto quanto necessário) 

Área de 
Melhoria 

 

Ação 
 

Descrição da Ação a desenvolver (ações identificadas no relatório de melhoria n.º 1, de 31/07/2020) 
Data Início 

(mês/ano) 

Data Conclusão 

(mês/ano) 

AM1 A1 

Estabelecer parcerias com entidades de formação homólogas ao CSG-EC: 
- Reativar o protocolo com a CERCIMARANTE, no início do ano letivo 2021/22, para promover o 

intercâmbio de utentes da instituição e os alunos dos cursos de Desporto e Dinamização da 
Atividade Física e de Animação Sociocultural. 

setembro/2021 junho/2022 

AM1 A2 

Protocolar a permuta de alunos e de formadores com entidades de certificação de nível 4 do Quadro 
Nacional de Qualificações fomentando uma abertura da escola ao tecido empresarial local e regional. 
Formalizar a parceria com o polo de CENFIM de Amarante. 
- Iniciar o intercâmbio de boas práticas com a entidade CENFIM, no qual o CSG-EC contribuirá com 

a sua experiência nas disciplinas de caráter geral e o CENFIM demonstrará as potencialidades de 
áreas tecnológicas de comum interesse a alunos das duas instituições. 

- Diversificação de intercâmbios com entidades de ensino superior e superior técnico (Universidade 
do Minho, ISEP – Instituto Superior de Engenharia do Porto, ISMAI – Instituto Superior 
Universitário da Maia). 

setembro/2021 junho/2022 

AM1 A3 Intensificar a promoção de intercâmbios internacionais (“Erasmus+” e outros). setembro/2021 junho/2022 

AM2 A4 Enquanto a fase de pandemia se manter, privilegiar, sempre que possível, a formação à distância. setembro/2021 junho/2022 

AM2 A5 Reforçar a formalização de parcerias com outras entidades de formação locais/regionais, fora do 
âmbito da Formação em Contexto de Trabalho, para a formação de docentes. setembro/2021 junho/2022 

AM3 A6 

Reforçar a avaliação formativa das atividades do Plano Anual de Atividades (PAA). 
Analisar e efetuar a discussão dos resultados da avaliação anual do PAA em reunião de conselho 
pedagógico. 
Retomar progressivamente a tipologia de atividades pré-covid, de encontro ao espírito do PE. 

setembro/2021 junho/2022 

AM3 A7 Promover a realização de visitas virtuais apoiadas por entidades externas. setembro/2021 junho/2022 
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Área de 
Melhoria 

 

Ação 
 

Descrição da Ação a desenvolver (ações identificadas no relatório de melhoria n.º 1, de 31/07/2020) 
Data Início 

(mês/ano) 

Data Conclusão 

(mês/ano) 

AM3 A8 Intensificar a realização de intercâmbios entre alunos internos dos diferentes ciclos e a oferta 
profissionalizante. setembro/2021 junho/2022 

AM3 A9 Promover a realização de workshops estratégicos para colmatar falhas identificadas nos departamentos 
curriculares. setembro/2021 junho/2022 

AM3 A10 

Reforçar a necessidade de realizar a avaliação das atividades realizadas. 
Analisar e efetuar a discussão dos resultados da avaliação anual do PAA em reunião de conselho 
pedagógico. 
Retomar progressivamente a tipologia de atividades pré-covid, de encontro ao espírito do PE. 

setembro/2021 junho/2022 

AM4 A11 Reforçar a recolha de evidências que permitam confirmar o cumprimento das atividades realizadas. setembro/2021 junho/2022 

AM4 A12 Planificar, executar e avaliar a preparação dos alunos para o mercado de trabalho durante o ciclo de 
formação. setembro/2021 junho/2022 

AM4 A13 Divulgar as bolsas de emprego no site do CSG-EC. setembro/2021 junho/2022 

AM4 A14 Planear a mostra S’Col’A no início do 2.º período letivo. setembro/2021 junho/2022 

AM5 A15 Reforçar a recolha de evidências que permitam confirmar o cumprimento das atividades realizadas. setembro/2021 junho/2022 

AM6 A16 Criar um protocolo de parceria com a Associação Empresarial de Amarante e/ou o instituto Empresarial 
do Tâmega para divulgação de ofertas de emprego e dos seus diplomados. setembro/2021 junho/2022 

AM6 A17 Inquirir os ex-alunos por telefone e por formulário eletrónico. setembro/2021 junho/2022 
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