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

  

1.1. Nome da entidade formadora.  
 

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS RAUL PROENÇA 

 

 

1.2. Morada e contactos da entidade formadora. 
 

Rua D. João II - 2500-852 - Caldas da Rainha 

Tel. 262 840 560 

 

 

1.3. Nome, cargo e contactos do responsável da entidade formadora. 

João José Bernardes e Silva 
Diretor do Agrupamento de Escolas de RAUL PROENÇA 

direcao@aerp.pt 

 

 

1.3.1. Nome da entidade proprietária e respetivo representante. 
(a preencher, se aplicável) 

NA 

 

 

1.4. Missão, visão e objetivos estratégicos da instituição para a educação e formação 
profissional (EFP) dos jovens, no contexto da sua intervenção 

 

MISSÃO 

A missão da escola é determinada pelo direito à educação, expressa na Lei de Bases do Sistema 
Educativo, e exprime-se na garantia de uma permanente ação formativa do indivíduo, dando 
respostas às necessidades resultantes da realidade social, contribuindo para o 
desenvolvimento pleno e harmonioso da sua personalidade, incentivando a formação de 
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cidadãos livres, responsáveis, autónomos e solidários e valorizando a dimensão humana do 
trabalho. 

Vivemos novos desafios emergentes de uma sociedade em constante renovação, numa 
realidade em rápida transformação científica, tecnológica, social, económica, política e 
cultural, na qual se deve verificar uma efetiva participação/responsabilização dos cidadãos.  

Para fazer face a um contexto cada vez mais exigente e complexo, o Agrupamento de Escolas 
de Raul Proença (AERP) pretende proporcionar aos seus alunos uma formação académica de 
qualidade, visando melhorar a aprendizagem, inovando as práticas educativas, tendo em 
conta a capacidade, o ritmo de aprendizagem e as circunstâncias familiares e sociais do aluno, 
no quadro de uma dimensão humana da educação, enriquecendo-a e superando as limitações 
que se impõem atualmente à pessoa e à sociedade. Apostamos também no desenvolvimento 
do grau de qualificação, de autonomia e responsabilidade de todos os nossos alunos, bem 
como o seu sucesso no acesso a níveis superiores de escolaridade e/ou na qualificação para a 
sua integração na sociedade e no mundo do trabalho. 

Tendo assim subjacente as ideias expressas, a nossa missão é assegurar aos nossos alunos, em 
conjunto com as famílias e a comunidade, uma formação integral e integrada de qualidade, 
capaz de garantir o desenvolvimento das suas capacidades, conhecimentos, espírito crítico, 
interesses e criatividade, em harmonia com valores de solidariedade, respeito mútuo e de 
democraticidade, numa perspetiva de cidadania e de desenvolvimento sustentável. A nossa 
missão visa igualmente aumentar a qualidade dos serviços educativos e formativos prestados, 
promover o sucesso escolar de todos os alunos, em paralelo com a melhoria das condições 
de trabalho e valorização dos profissionais. 

 

VISÃO / PRINCÍPIOS ORIENTADORES 

A dignificação de uma escola implica que o seu desempenho responda aos desafios de 
modernidade que lhe são colocados, embora sem abdicar das referências culturais que fazem 
parte da sua história e tradição, de forma que a comunidade a possa reconhecer como um 
local seguro e que oferece garantias de uma formação integral e dinâmica. 

Partindo do pressuposto que ensinar a pensar é mais importante do que ensinar em que 
pensar, elegemos como meta primordial da nossa ação educativa a conjugação entre o 
desenvolvimento de competências (“saber fazer” e “saber pensar”) ajustadas ao mundo em 
constante mudança, e uma formação suportada em valores como a cidadania, a democracia, 
a liberdade, a solidariedade, a ética (“saber ser” e “saber estar”). 

Para tal, caberá ao AERP desempenhar um papel motivador para todos os seus alunos, 
desenvolvendo os esforços necessários para educar, orientar, motivar e elogiar, apostando 
num ensino exigente, mas também humanizado – um ensino onde o esforço é valorizado e o 
trabalho é o meio de alcançar o sucesso. De modo a levar os alunos a aprendizagens 
significativas, tendo presente as suas necessidades, expectativas e interesses, é importante 
que as metodologias adotadas, no processo de ensino-aprendizagem, privilegiem a 
diversidade, a autonomia, o sentido de responsabilidade, a cooperação e a sociabilidade da 
comunidade escolar. 
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Queremos ser um conjunto de escolas de referência e excelência que se distinga pela 
qualidade da oferta formativa e pela promoção de valores, assente em princípios de dignidade 
e de rigor, contribuindo para a formação integral de todos os alunos, procurando que se 
formem cidadãos livres, conscientes, críticos e intervenientes, capazes de viver em 
comunidade e de cumprir com responsabilidade o papel que lhe cabe na sociedade. 

É nossa ambição a promoção do sucesso dos nossos alunos, na acessibilidade a cada um dos 
ciclos de ensino, a níveis superiores de escolaridade e/ou na qualificação para a sua integração 
na vida ativa.  

Queremos ser um agrupamento de escolas visto, por parte de toda a comunidade e 
colaboradores, como um lugar de excelência para se aprender e trabalhar.  

Para tal mobilizaremos esforços em torno da construção de um percurso comum com os 
mesmos princípios orientadores: 

• Assegurar uma formação integral e integrada a todos os alunos, capaz de garantir o 

desenvolvimento dos seus interesses, capacidades, espírito crítico e criatividade, em 

harmonia com valores de solidariedade, democraticidade e responsabilidade; 

• Desenvolver práticas promotoras duma aprendizagem integral, proporcionando ao 

aluno o aprender a pensar e aprender a aprender, fomentando a sua capacidade de 

adaptação a novos contextos; 

• Promover a Escola enquanto espaço de vivências diversificadas e como espaço 

potenciador de capacidades dos alunos; 

• Possibilitar o desenvolvimento de condições e estruturas de pensamento que 

permitam uma formação curricular adequada e de sucesso no seu percurso escolar; 

• Preparar os alunos para o sucesso nos patamares seguintes de escolaridade, 

minimizando as diferenças resultantes das condições económicas e sociais, 

promovendo a inclusão, a igualdade de oportunidades e a capacidade de aprender ao 

longo da vida; 

• Potenciar a diversidade de opiniões, o debate, as práticas de exercício de poder 

democrático e a tolerância, de acordo com o conceito de cidadania, de lei e de direitos 

humanos; 

• Fomentar o respeito e a prática pelos valores da convivência pacífica, pela 

individualidade de cada um, pela amizade e pela justiça; 

• Incentivar o envolvimento das famílias, tendo em vista a partilha de responsabilidades 

e a assunção do compromisso que a todos cabe na formação integral dos alunos, 

levando os pais/encarregados de educação a um acompanhamento mais efetivo dos 

seus educandos; 

• Privilegiar a aproximação entre a escola e a comunidade também ela educadora e 

formadora. 
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VALORES  

Os princípios orientadores, atrás enunciados, sustentam a construção do perfil dos 

alunos à saída da escolaridade obrigatória definido de acordo com a realidade do 

AERP e inspirado nos quatro pilares da educação para o século XXI: aprender a 

conhecer, aprender a fazer, aprender a conviver e aprender a ser .1 

Assim, os valores subjacentes à ação educativa do AERP são os que a seguir se 

enunciam: 

• Excelência e exigência  – Aspirar ao trabalho bem feito, ao rigor e à superação; 

ser perseverante perante as dificuldades; ter consciência de si e dos outros; ter 

sensibilidade e ser solidário para com os outros.  

• Curiosidade, reflexão e inovação  – Querer aprender mais; desenvolver o 

pensamento reflexivo, crítico e criativo; procurar novas soluções e aplicações.  

• Liberdade – Manifestar a autonomia pessoal centrada nos direitos humanos, na 

democracia, na cidadania, na equidade, no respeito mútuo, na livre escolha e 

no bem comum. 

• Cidadania e participação – Demonstrar respeito pela diversidade humana e 

cultural e agir de acordo com os princípios dos direitos humanos; negociar a 

solução de conflitos em prol da solidariedade e da sustentabilidade ecológica; 

ser interventivo, tomando a iniciativa e sendo empreendedor. 

• Responsabilidade e integridade  – Respeitar-se a si mesmo e aos outros; saber 

agir eticamente, consciente da obrigação de responder pelas próprias ações; 

ponderar as ações próprias e alheias em função do bem comum. 2 

 

 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

Identificam-se os seguintes objetivos estratégicos no âmbito do alinhamento com o projeto 
EQAVET, e que constam do projeto educativo:  

• Reforçar a qualidade e a eficácia do ensino-aprendizagem de modo a melhorar os 

resultados escolares e o sucesso dos alunos 

• Reduzir o abandono escolar e melhorar os comportamentos 

• Desenvolver comportamentos e atitudes assentes na cidadania, responsabilidade, 

tolerância, solidariedade, respeito mútuo e ética, visando a formação integral e a 

inclusão 

• Promover a educação para a saúde e sexualidade 

• Reforçar a identidade do Agrupamento, adequando a oferta formativa às necessidades 

da comunidade educativa e aos recursos existentes 

 
1 DELORS, Jacques (Coord.), Os quatro pilares da educação, in: Educação: um tesouro a descobrir, São Paulo: Cortezo, p. 89-

102. 
2 Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória, p. 17 
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• Gerir e adequar os recursos humanos, pedagógico-didáticos e materiais ao processo 

ensino-aprendizagem 

• Incrementar a articulação entre os vários departamentos curriculares e o trabalho 

colaborativo 

• Fomentar a participação da Comunidade Educativa na dinâmica do Agrupamento 

• Promover a participação da Comunidade Educativa na elaboração e conhecimento dos 

documentos orientadores do Agrupamento 

• Garantir a sustentabilidade do funcionamento do Agrupamento 

• Gerir com eficiência o orçamento atribuído ao Agrupamento 

• Elaborar um Plano de Formação para Docentes e Assistentes Técnicos/Operacionais  

• Elaborar um Plano de Melhoria das instalações e dos equipamentos 

• Aumentar a segurança, o conforto, a qualidade e as condições de funcionamento dos 

espaços e equipamentos escolares 

• Operacionalizar a Segurança nas escolas do Agrupamento 

• Promover uma cultura de avaliação sistemática do desempenho global do Agrupamento 

• Melhorar sistematicamente o desempenho global do Agrupamento 

 

 

FACTOS E NÚMEROS MAIS RELEVANTES – EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO PROFISSIONAIS (EFP) 

 

Para dar uma ideia geral da evolução e estabilidade relativa, do número de alunos 
matriculados no curso de EFP do AERP, face aos cursos científico-humanísticos, apresentam-
se os 2 quadros seguintes: 

 

Nº de alunos no 10º ano (final do 1º Período) 

Ano letivo 
Curso 

Profissional 

Cursos Científico-humanísticos 
TOTAL 

AV CS CT LH Total 10º 

2014/15 23 21 30 111 51 213 236 

2015/16 24 28 28 86 75 217 241 

2016/17 17 17 45 122 61 245 262 

2017/18 26 9 26 142 73 250 276 

2018/19 21 20 28 115 59 222 243 

2019/20 26 27 33 97 54 211 237 

2020/21 29 17 24 110 68 219 248 
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Distribuição percentual de alunos no 10º ano (final do 1º Período) 

Ano letivo 
Curso 

Profissional 

Cursos Científico-humanísticos C. Cient.-hum. 

AV CS CT LH Total 

2014/15 9,7% 8,9% 12,7% 47,0% 21,6% 90,3% 

2015/16 10,0% 11,6% 11,6% 35,7% 31,1% 90,0% 

2016/17 6,5% 6,5% 17,2% 46,6% 23,3% 93,5% 

2017/18 9,4% 3,3% 9,4% 51,4% 26,4% 90,6% 

2018/19 8,6% 8,2% 11,5% 47,3% 24,3% 91,4% 

2019/20 11,0% 11,4% 13,9% 40,9% 22,8% 89,0% 

2020/21 11,7% 6,9% 9,7% 44,4% 27,4% 88,3% 
 

Observa-se uma tendência de estabilização no número total de alunos no início do ciclo 

(Secundário), mas com um aumento relativo do número de alunos matriculados no 1º ano do 

ensino profissional, em alinhamento com os resultados e indicadores nacionais apresentados 

nos gráficos seguintes. 

 

Distribuição evolutiva dos alunos matriculados no ensino secundário por oferta de 

educação e formação – Jovens (Portugal; 2005/06 e 2018/19) 

Dados extraídos da “Educação em Números - Portugal 2020”, editado pela 
Direção-Geral de Estatísticas da Educação e Ciência (DGEEC) 
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1.5. Estrutura orgânica da instituição - Organigrama da instituição    
 

 

 

 

1.6. Oferta formativa de nível 4 para jovens, à data da elaboração do relatório e nos 
dois anos letivos anteriores. 

 

Tipologia  

do curso 
Designação do curso 

N.º de Turmas/Grupos de Formação 

 N.º de Alunos/Formandos  
(Totais por curso,  

em cada ano letivo) 
18/19 19 / 20 20 / 21 

N.º    
T/GF 

N.º   
AL 

N.º    
T/GF 

N.º   
AL 

N.º    
T/GF 

N.º   
AL 

Curso profissional 
nível 4 

Técnico/a de Gestão e Programação de 
Sistemas Informáticos 

1 18 1 26 1 27 
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1.7. Documentos orientadores da instituição e relatórios relevantes para a garantia 
da qualidade e indicar as respetivas ligações eletrónicas. 

 

Fonte / Documento / Relatório Ligação 

Site do AE RAUL PROENÇA http://www.aerp.pt/ 

Projeto Educativo do AE RAUL PROENÇA http://www.aerp.pt/ 

Regulamento Interno do AE RAUL PROENÇA http://www.aerp.pt/ 

Plano de atividades do AE RAUL PROENÇA http://www.aerp.pt/ 

Documento base – alinhamento com o Quadro 
EQAVET 

Plataforma ANQEP - EQAVET 

Plano de ação - alinhamento com o Quadro 
EQAVET 

Plataforma ANQEP - EQAVET 

Monitorização do plano de ação no âmbito do 
projeto EQAVET 

Atas das reuniões de acompanhamento do projeto 
EQAVET - Repositórios de informação partilhada no 
AERP 

Plataforma ANQEP - EQAVET 

Plano de ensino à distância do AE RAUL PROENÇA Repositórios de informação partilhada no AERP 

Monitorização do Plano de ensino à distância do 
AE RAUL PROENÇA 

Repositórios de informação partilhada no AERP 

Formulários revistos para avaliação da satisfação 
dos stakeholders – alunos, empregadores, 
encarregados de educação, docentes, no final do 
ano,  

Repositórios de informação partilhada no AERP 

Google forms 

Relatórios do Núcleo de Avaliação Interna (no fim 
de cada período letivo e no balanço de resultados 
finais)  

Atas do Conselho Pedagógico e Conselho Geral (análise 
de resultados escolares) 

 

 

 

1.8. 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)  

 

- Selo EQAVET condicionado a um ano, atribuído em _--_/_--_/_--_.  

- Selo EQAVET, atribuído em _08_/_09_/_2020_. 

 

 
 

http://www.qualidade.anqep.gov.pt/default.aspx
https://aerp.pt/portal/
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1.9. Recomendações constantes do relatório final relativo à última visita de verificação 
de conformidade EQAVET e das evidências do seu cumprimento  

 

Informação extraída ao Relatório elaborado pela Equipa de Verificação de Conformidade 
EQAVET 

Enquadramento da visita nos processos de verificação de conformidade EQAVET 
 

Primeiro processo de verificação de conformidade EQAVET  

Processo de renovação do selo de conformidade EQAVET 

Processo de reavaliação do selo de conformidade EQAVET condicionado a um ano  

Novo processo de verificação de conformidade EQAVET 
 

Avaliação do processo de alinhamento com o Quadro EQAVET 
 

Avaliação do alinhamento do sistema de garantia da qualidade por critério de conformidade 

EQAVET 

 

Critério 1. 
 

Planeamento 

Focos de observação 

- Alinhamento dos objetivos estratégicos da instituição com as políticas 

definidas para a EFP e estudos prospetivos disponíveis 

- Participação dos stakeholders internos e externos na definição dos 

objetivos estratégicos da instituição 

- Explicitação das componentes implicadas no planeamento da oferta de EFP e 

respetiva calendarização 

- Alinhamento das atividades planeadas com os objetivos estratégicos da 

instituição 

 

Avaliação do alinhamento no critério 1, tendo como referência o descritivo associado 

a cada um dos graus de alinhamento com o Quadro EQAVET (cf. Anexo A) 

Grau 1. Alinhamento com o EQAVET iniciado  

Grau 2. Alinhamento com o EQAVET avançado  

Grau 3. Alinhamento com o EQAVET consolidado 
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Fundamentação 

O planeamento reflete um alinhamento consolidado com o quadro EQAVET. Os objetivos 

estratégicos da instituição estão alinhados com as políticas europeias, nacionais e regionais 

para a EFP e estudos prospetivos disponíveis; a oferta formativa segue as orientações da 

Agência Nacional para a Qualificação e o Ensino Profissional (ANQEP), em articulação com 

as orientações da Comunidade Intermunicipal do Oeste. No planeamento da oferta estão 

definidos objetivos, atividades e metas, a curto e a médio prazo, monitorização intercalar, 

parcerias, responsabilidades e respetiva calendarização. 

Contudo na definição dos objetivos estratégicos da instituição os stakeholders externos 

participam apenas nos órgãos onde têm assento e em situações pontuais. 

As atividades planeadas estão alinhadas com os objetivos estratégicos da instituição. 

 

 
Critério 2. 
 

Implementação 

Focos de observação 

- Diversidade de parcerias com operadores de EFP, e outros stakeholders 

externos, em função da sua natureza (atividades regulares, questões críticas 

emergentes, opções estratégicas na gestão da EFP) 

- Participação dos alunos/formandos em projetos de diferente âmbito (local, 

nacional, transnacional) que favorecem a sua aprendizagem e autonomia 

- Formação dos professores e outros colaboradores, com base num plano que 

tendo em conta necessidades e expetativas está alinhado com opções 

estratégicas da instituição 
 

Avaliação do alinhamento no critério 2, tendo como referência o descritivo associado 

a cada um dos graus de alinhamento com o Quadro EQAVET (cf. Anexo A) 

 

Grau 1. Alinhamento com o EQAVET iniciado  

Grau 2. Alinhamento com o EQAVET avançado  

Grau 3. Alinhamento com o EQAVET consolidado 

Fundamentação 

A Implementação reflete um alinhamento consolidado com o quadro EQAVET. As parcerias com 

os operadores de EFP e outros stakeholders externos sustentam atividades regulares, e 

viabilizam opções estratégicas da instituição. 

Os alunos participam em projetos de âmbito nacional e local que favorecem a sua aprendizagem 

e autonomia e estão criadas as condições para participarem em projetos internacionais 

(interrompidos pela COVID 19). 
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Os profissionais frequentam periodicamente formação para reforço das suas competências 

nas áreas técnicas. Contudo o plano de formação da instituição não explicita essa formação 

técnica. 
 

 

Critério 3. 
 

Avaliação 

Focos de observação 

- Utilização dos descritores EQAVET/práticas de gestão, dos indicadores 

EQAVET selecionados, e de outros que possibilitam a monitorização intercalar, na 

avaliação das atividades e resultados da EFP 

- Monitorização intercalar dos objetivos e metas estabelecidos e identificação 

atempada das melhorias a introduzir na gestão da EFP 

- Utilização de mecanismos de alerta precoce para antecipação de desvios face aos 

objetivos traçados 

- Participação dos stakeholders internos e externos na análise contextualizada 

dos resultados apurados e na consensualização das melhorias a introduzir na 

gestão da EFP 
 

Avaliação do alinhamento no critério 3, tendo como referência o descritivo associado 

a cada um dos graus de alinhamento com o Quadro EQAVET (cf. Anexo A) 

 

Grau 1. Alinhamento com o EQAVET iniciado  

Grau 2. Alinhamento com o EQAVET avançado  

Grau 3. Alinhamento com o EQAVET consolidado 

 

Fundamentação 

A avaliação reflete um alinhamento com o quadro EQAVET consolidado. O Operador realiza 

regularmente a avaliação das atividades implementadas e analisa os resultados alcançados com base 

nos descritores EQAVET/praticas de gestão, e outros indicadores em uso; 

A avaliação das atividades implementadas e dos resultados alcançados, feita com base na 

monitorização intercalar dos objetivos e metas estabelecidos a médio e curto prazo, permite 

identificar melhorias. A monitorização sistemática permitiu, por exemplo, a adoção de medidas para 

melhor ajustamento das atividades letivas e não letivas durante a pandemia COVID 19, e foi feita e 

publicada no sítio internet a sua monitorização intercalar e avaliação final; 

Têm mecanismos de alerta precoce, associados à monitorização intercalar das atividades e 

indicadores que monitorizam, que permitem antecipar desvios face aos objetivos traçados; 

Os stakeholders internos participam na análise contextualizada dos resultados e na identificação das 
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melhorias consideradas necessárias. Os stakeholders externos são consultados, mas não participam 

na análise contextualizada dos resultados apurados e na consensualização das melhorias a 

implementar na gestão da EFP, estando, contudo prevista a realização de focus group com estes 

intervenientes, dando continuidade a uma prática iniciada com o presente processo de 

alinhamento. 
 
 

Critério 4. 
 

Revisão 

Focos de observação 

- Revisão do que foi planeado, através da adoção de melhorias de natureza 

diferente com base nos resultados da avaliação da EFP e do feedback obtido sobre 

a satisfação dos stakeholders internos e externos 

- Revisão das práticas em uso na gestão da EFP, através da especificação das 

melhorias consensualizadas, a partir da análise contextualizada dos resultados 

apurados 

- Disponibilização no sítio institucional dos resultados da avaliação e dos resultados 

da revisão 
 

Avaliação do alinhamento no critério 4, tendo como referência o descritivo associado 

a cada um dos graus de alinhamento com o Quadro EQAVET (cf. Anexo A) 

 

Grau 1. Alinhamento com o EQAVET iniciado  

Grau 2. Alinhamento com o EQAVET avançado  

Grau 3. Alinhamento com o EQAVET consolidado 

Fundamentação 

A revisão reflete um alinhamento avançado com o quadro EQAVET. O Operador recolhe informação 

sobre os resultados obtidos que lhe permite adotar melhorias e definir medidas preventivas e 

corretivas face às práticas em uso (em particular sobre as atividades letivas e não letivas desenvolvidas 

com e pelos alunos); 

O feedback sobre a satisfação dos stakeholders internos e externos (Encarregados de Educação 

e entidades ligadas à FCT) sobre a qualidade da formação é recolhido e considerado no processo de 

revisão; 

As melhorias a implementar na gestão da EFP decorrem da análise contextualizada dos 

indicadores EQAVET selecionados, de outros em uso pelo Operador e da aferição dos descritores 

EQAVET/práticas de gestão; 

As melhorias são introduzidas mais do que uma vez por ano, em função dos resultados da 

monitorização intercalar (em particular sobre as atividades letivas e não letivas-desenvolvidas com e 

 

X 
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pelos alunos); 

Os resultados da avaliação e os resultados da revisão, dos indicadores em uso, são tornados 

públicos anualmente, no sítio institucional. Contudo, há que aprofundar o processo de revisão 

para o ciclo seguinte, designadamente no que se refere aos indicadores EQAVET 5 e 6. 

 

Critério 5. 
 

Diálogo 
institucional para 

a melhoria 
contínua da 
oferta de EFP 

Focos de observação 

- Participação dos stakeholders internos e externos num diálogo continuado sobre 

a qualidade da oferta de EFP e a sua melhoria contínua 

- Disponibilização de informação, sobre a melhoria contínua da oferta de EFP, na 

rede interna e sítio internet da instituição 

 

Avaliação do alinhamento no critério 5, tendo como referência o descritivo associado 

a cada um dos graus de alinhamento com o Quadro EQAVET (cf. Anexo A) 

 

Grau 1. Alinhamento com o EQAVET iniciado  

Grau 2. Alinhamento com o EQAVET avançado  

Grau 3. Alinhamento com o EQAVET consolidado 

 

Fundamentação 

O diálogo institucional para a melhoria continua da oferta de EFP reflete um alinhamento avançado 

com o quadro EQAVET. 

O diálogo com os stakeholders internos e externos sobre a qualidade da oferta desenvolve-se 

em reuniões, em momentos informais, em atividades públicas e nos órgãos da instituição 

onde os stakeholders internos e externos têm assento; não há ao longo do ano uma agenda 

previamente concertada e divulgada de diálogo com os stakeholders externos sobre a qualidade 

da oferta e a sua melhoria continua. 

É disponibilizada informação atualizada, uma vez por ano, na rede interna e na internet sobre a 

melhoria continua da oferta de EFP para consulta dos stakeholders internos e externos, tendo sido já, 

durante o atual processo de alinhamento, disponibilizada a avaliação intercalar e final do ensino à 

distância, decorrente da COVID-19 e a revisão do Plano de Ação. 
 

 
 
  

 

X 
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Critério 6. 
 

Aplicação do 
ciclo de 

garantia e 
melhoria da 
qualidade da 

oferta de EFP 

Focos de observação 

- Aplicação do ciclo de garantia e melhoria da qualidade, num processo em que 

as suas fases se sucedem repetidamente, na gestão da oferta de EFP 

- Aplicação do ciclo de garantia e melhoria da qualidade na gestão global e 

intermédia da oferta de EFP, em função da monitorização intercalar dos objetivos 

e da duração própria das atividades envolvidas. 

- Visibilidade nos documentos orientadores da instituição da aplicação do ciclo 

de garantia e melhoria da qualidade na gestão da oferta de EFP 
 

Avaliação do alinhamento no critério 6, tendo como referência o descritivo associado 

a cada um dos graus de alinhamento com o Quadro EQAVET (cf. Anexo A) 

 

Grau 1. Alinhamento com o EQAVET iniciado  

Grau 2. Alinhamento com o EQAVET avançado  

Grau 3. Alinhamento com o EQAVET consolidado 

 

Fundamentação 

A aplicação do ciclo de garantia e melhoria da qualidade da oferta de EFP está em alinhamento 

avançado com o quadro EQAVET. O Operador aplica as fases do ciclo de qualidade às atividades que 

desenvolve de forma sequencial, sendo que a revisão desenvolvida informa o planeamento do 

ciclo seguinte; 

O Operador aplica o ciclo de garantia e melhoria da qualidade na gestão a um ano, em função da duração 

das atividades e dos objetivos traçados. 

A aplicação do ciclo de garantia e melhoria da qualidade é visível nos documentos orientadores 

da instituição de ordem operacional e carece de maior explicitação nos documentos de ordem 

estratégica. 

 
 
  

 

X 
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Avaliação global do alinhamento do sistema de garantia da qualidade com o Quadro 

EQAVET 
 

O Operador revelou motivação e práticas proativas na implementação/aplicação do ciclo da 

garantia e da melhoria da qualidade através de uma cultura organizacional de melhoria 

continua.  O sistema de garantia de qualidade e o de alinhamento com o os critérios do sistema de 

garantia da qualidade do Quadro EQAVET repartem-se entre domínios avançados e 

consolidados, conforme evidenciado na documentação apresentada e na informação recolhida 

nos diferentes painéis. 
 
 

Recomendações para a melhoria do processo de garantia da qualidade da EFP 
 

Numa perspetiva de melhoria contínua apresentam-se algumas sugestões: 

• Consolidar e formalizar a participação dos stakeholders externos nas diferentes fases do 

ciclo da gestão da qualidade (planeamento, implementação, avaliação, revisão, diálogo 

institucional e aplicação do ciclo de melhoria); 

• Aprofundar os processos de revisão e introdução das melhorias consensualizadas mais do 

que uma vez por ano; 

• Considerar no plano de formação do Operador, formação alinhada com as opções 

estratégicas da instituição e que tenha em conta necessidades e expectativas dos 

profissionais da componente técnica; 

• Disponibilizar informação sobre a melhoria continua da oferta de forma mais frequente; 

• Aumentar a visibilidade, nos documentos de ordem estratégica, a aplicação do ciclo de 

melhoria da qualidade. 
 

 

Conclusão 
 

A equipa de verificação de conformidade EQAVET, regista a atitude de empenhamento e de 

mobilização do agrupamento de escolas Raul Proença bem como a colaboração demonstrada pelas 

pessoas com quem interagiu na visita de avaliação. 
 

Face aos resultados da avaliação do processo de alinhamento do sistema de garantia da 

qualidade com o Quadro EQAVET, desenvolvido pela Escola Secundária Raul Proença, 

propõe-se a atribuição do Selo de Conformidade EQAVET. 

 

 

Esta informação incluída neste ponto (1.9) foi extraída do Relatório elaborado pela Equipa de 

Verificação de Conformidade EQAVET. 
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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) 
 

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 Plano de Melhoria 

 

Na tabela a seguir apresentada registamos os dados que foram considerados como ponto de partida (2017) e as ambições traçadas pelo AERP 
(metas a alcançar em 2023) em relação aos indicadores monitorizados no âmbito do processo EQAVET, assim como a outros que foram 
introduzidos para tornar mais sólido o processo de alinhamento com o quadro EQAVET e o sistema interno de garantia da qualidade: 

Nº OBJETIVO INDICADOR 2017 2018 2019 2020 Tendência 2023 

1 
Aumentar a Taxa de conclusão 

em cursos de EFP 

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 (EQAVET # 4) 

52,2% 83,3% 64,7%(1) 84,6% ↗ 85% 

2 
Aumentar a Taxa de colocação 

após conclusão de cursos de EFP 

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 (EQAVET # 5) 

83,3% 94,7% 90,9% 72,7% → 85% 

3 

Aumentar a percentagem de 

alunos/formandos que 

trabalham em profissões 

diretamente relacionadas com o 

curso/área de Educação e 

Formação que concluíram 

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 (EQAVET # 6a) (2) 

66,7% 75,0% 50,0% 0% ↘ 60% 

http://www.qualidade.anqep.gov.pt/default.aspx


 

            
 

 

     # 19 de 28 
 

 

NOTAS: 

(1) Dos 17 alunos que ingressaram no 10º, 9 concluíram dentro do tempo previsto e 2 concluíram até 31 de dezembro do ano seguinte ao último 
ano do ciclo de formação. Há, no entanto, 2 alunos, aos quais apenas falta a defesa da PAP, prevendo-se a sua conclusão até ao fim de 
dezembro de 2021. 

(2) Dados de acordo com os registados na ANQEP. Relativamente ao valor indicado para 2020, 0%, há a observar que dos alunos que concluíram 
o curso existem quatro no mercado de trabalho, em serviços temporários, sem estar relacionado com a formação; os restantes encontram-se 
em prosseguimento de estudos. 

 

OBSERVAÇÕES RELATIVAS AOS DADOS REGISTADOS: 
 
- Na tabela não foi contemplado o ano de 2021 uma vez que ainda não existem dados concretos – a generalidade dos indicadores encontra-se 
em monitorização. Há, no entanto, a informação relativa à taxa de conclusão que foi de 94,4%. 
 
- Numa análise global dos indicadores selecionados para o alinhamento com o quadro EQAVET, é possível constatar que as taxas de conclusão 
(indicador 4) têm vindo a assumir uma tendência positiva, sendo a relativa a 2021, 94,4%, a que regista um maior valor, superior à da meta 
estimada de 85%. 
 
- A taxa de colocação dos alunos, após concluída a sua formação (indicador 5), tem registado alterações ao longo dos ciclos formativos.; no 

4 

Aumentar a percentagem de 

empregadores que estão 

satisfeitos com os formandos 

que completaram um curso de 

EFP 

Percentagem de empregadores que estão satisfeitos com os 

formandos que completaram um curso de EFP (EQAVET # 6b) 
100% 100% 100% 

Sem 

dados 
→ 100% 

5 

Acompanhar de forma 
estruturada e sistemática os 
alunos após conclusão da 
formação em contexto de 
trabalho 

Grau de cobertura no acompanhamento dos ex-alunos 90% 90% 100% 86% → 90% 
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entanto, em termos médios, poder-se-á verificar um valor próximo da meta esperada para 2023. 
 
- Relativamente ao indicador 6a - percentagem de alunos que exercem atividade relacionada com o curso – verifica-se uma tendência de descida, 
dada a concorrência de escolhas entre o mercado de trabalho e o prosseguimento de estudos superiores, uma tendência cada vez mais marcada 
nos alunos do EFP. 
 

- Os empregadores têm revelado satisfação com os ex-alunos que integram nas suas organizações (indicador 6b), tendo essa satisfação um 
caráter estável e continuado, em pleno, para a quase totalidade das organizações hospedeiras. Atestam igualmente a qualidade e a garantia de 
qualidade do curso de EFP ministrado no AERP.  
 
- O grau de cobertura do acompanhamento aos ex-alunos é uma prática fundamental e de grande importância no AERP. Os resultados têm sido 
animadores com valores médios de 90% e que são definidos como meta a 3 anos, para evidenciar o impacto deste indicador. 
 

 
Análise crítica das práticas de gestão 

Enquadrando os resultados apresentados com as práticas de gestão implementadas, no decurso do sistema interno de garantia da qualidade 
para alinhamento com o referencial EQAVET, sintetizamos, tal como já tinha sido apresentado no Relatório do Observador, os seguintes aspetos 
chave: 

• No âmbito do critério planeamento, realçam-se: 
o  as atividades que permitiram aproximar a EFP dos stakeholders, contactos realizados, e o esforço de acompanhamento dos ex-

alunos – ev. proximidade em continuidade com os alunos e encarregados de educação no âmbito da implementação do plano de 
ensino à distância, tal como tinha ocorrido já ano letivo anterior; 

o a auscultação permanente das respetivas necessidades, antes e durante a implementação do plano de garantia da qualidade, de 
forma a dar resposta às orientações europeias, nacionais e regionais para o EFP e ao alinhamento com o projeto educativo; 

o o alinhamento entre objetivos, indicadores e metas, com os planos de ação – ev. diagnóstico inicial EQAVET, documento base, 
plano de ação, integração no plano de ação das atividades de contingência com monitorização continuada, materializando os 
ciclos de melhoria contínua do referencial no dia-a-dia; 
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o a adoção de uma estratégia de relacionamento com os parceiros, facto evidenciado pelo indicador 6b, da satisfação por parte das 
entidades empregadoras. 

Há, no entanto, a salientar a não existência de focus group com a participação dos stakeholders externos, tal como no ano letivo anterior, 
devido à existência de todos os constrangimentos provocados pela pandemia. Este facto não impediu, por sua vez, que houvesse o 
estabelecimento de contactos entre o operador e os stakeholders externos, nomeadamente os que estiveram relacionados com a 
formação/estágios dos nossos alunos/formandos. 

 

• No âmbito do critério implementação, realçam-se: 
o  A capacidade de agilizar a formação dos docentes, que permitiu responder rapidamente às novas necessidades do ensino à 

distância, e durante a implementação das atividades do plano de ação EQAVET, possibilitando dar resposta aos objetivos das taxa 
de sucesso (indicador 4), bem como à realização da formação em contexto de trabalho e cumprimento do calendário das PAP’s; a 
formação e o desenvolvimento de competências continuarão a ser uma prioridade para a EFP, sendo de realçar o objetivo de 
maior capacidade de sistematização e de monitorização dos respetivos indicadores, utilizando as práticas de gestão do referencial 
EQAVET; 

o A utilização de recursos digitais complementares aos tradicionais, no âmbito do EFP, dando suporte à manutenção das regras 
basilares para contacto com a realidade do mercado e dos empregadores, bem como a possibilidade de os alunos realizarem 
trabalhos que os aproximem dos seus objetivos (indicador 5) – ou ingresso no mercado ou continuidade de estudos em níveis 
superiores; 

o A adoção de um plano de ação que teve subjacente um processo de diagnóstico inicial, de planeamento, de implementação e de 
avaliação, evidenciando um ciclo completo de garantia da qualidade. 

 

• No âmbito do critério avaliação, realçam-se: 
o  As atividades correntes de monitorização e avaliação no EFP:  análise e gestão do risco, levou à identificação do impacto versus 

capacidade para definir prioridades no desenvolvimento do plano de ação;  
o A avaliação corrente no EFP, através dos órgãos próprios (Conselho Pedagógico, direção de curso, direções de turma) que foi 

complementada com o contributo da equipa EQAVET, ao longo do presente ano letivo; 
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A existência da pandemia não foi favorável à existência de focus group com os stakeholders externos, estando, no entanto, previsto a sua 
realização assim que a mesma seja possível. Todavia os stakeholders externos não deixaram de conhecer e participar na definição da 
avaliação dos nossos alunos/formandos. 

 

• No âmbito do critério revisão, realçam-se: 
o O desenvolvimento do plano de ação, resultante de um diagnóstico global ao EFP, com a participação dos stakeholders; 
o A monitorização contínua do plano de ação; 
o A concretização e monitorização do plano de melhoria anteriormente definido; 
o O alinhamento entre as várias ferramentas de garantia interna da qualidade, que permitem assegurar a continuidade entre os 

ciclos de diagnóstico, planeamento, implementação / ação, avaliação e revisão, e materializados nos planos de ação e de melhoria. 

 

Finalmente, os critérios de diálogo institucional e de Ciclo de garantia e melhoria da qualidade da oferta de EFP, que estando interligados com 
os precedentes, permitiram levar à criação de uma equipa de modo a redesenhar o portal do AERP, o peso e visibilidade dos cursos de EFP no 
contexto da divulgação e da oferta formativa, bem como utilizar, de forma sistemática, as práticas de gestão EQAVET em prol da melhoria do 
sistema interno de garantia da qualidade no EFP, com os resultados descritos e com a oportunidade de gerar melhoria contínua através do plano 
de melhoria desenvolvido. 
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III. Melhorias a introduzir na gestão da oferta de EFP face ao balanço apresentado no ponto II 
 

3.1. Identificação das áreas de melhoria, objetivos e metas a alcançar (inserir/eliminar/formatar tanto quanto necessário)  
 

Numa perspetiva de melhoria contínua, e tendo em conta as sugestões incluídas no Relatório elaborado pela Equipa de Verificação de 

Conformidade EQAVET, há a realçar os seguintes aspetos: 
 

Sugestões da Equipa Posição da EFP face a essas sugestões  

Consolidar e formalizar a participação dos stakeholders 
externos nas diferentes fases do ciclo da gestão da qualidade 
(planeamento, implementação, avaliação, revisão, diálogo 
institucional e aplicação do ciclo de melhoria) 

- Os constrangimentos devido à pandemia não permitiram a realização dos vários focus group 
que a escola pretendia efetuar com os stakeholders externos durante este ano letivo. Todavia 
foram contactados sempre que havia necessidade de definir algumas orientações no processo 
de formação dos nossos alunos/formandos. 

Aprofundar os processos de revisão e introdução das 
melhorias consensualizadas mais do que uma vez por ano 

- Em todos os períodos letivos são analisados os resultados em sede dos órgãos estratégicos do 
AERP – Conselho Pedagógico, Conselho Geral e Grupos de Recrutamento, de modo que as 
atividades de ensino-aprendizagem possam levar ao melhor sucesso dos alunos/formandos. No 
final do ano letivo é feito um balanço global do sucesso e também apresentado e analisado nos 
órgãos atrás referidos. 

Considerar no plano de formação do Operador, formação 
alinhada com as opções estratégicas da instituição e que 
tenha em conta necessidades e expectativas dos profissionais 
da componente técnica 

- Não impondo a frequência/participação em ações específicas, é política do AERP deixar aos 
profissionais da componente técnica a tarefa de selecionar a formação que mais se adequa a 
cada um. Há uma preocupação constante, sistemática, em realizar formação na área de 
especialização e, também, como forma de responder às necessidades das empresas parceiras 
no âmbito da FCT. Esta formação é, maioritariamente, conseguida através da ANPRI. 

Disponibilizar informação sobre a melhoria continua da 
oferta de forma mais frequente 

- A informação relativa às atividades que se vão desenvolvendo no âmbito da formação dos 
alunos/formandos, tal como concursos em que participam, é divulgada internamente num 
placar do Polivalente da Escola sede (exposto num local por onde os alunos passam, bem como 
os Encarregados de Educação passam quando vêm falar com os Diretores de Turma), bem como 
no sítio internet do AERP, na TV-Raul e redes sociais. Tudo isto ajuda a divulgar a oferta 
formativa no âmbito do Curso Profissional existente no agrupamento. 
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Aumentar a visibilidade, nos documentos de ordem 
estratégica, a aplicação do ciclo de melhoria da qualidade 

– O Projeto Educativo do AERP (válido até 2023), no eixo estratégico “O AERP como polo de 
ensino-aprendizagem – Serviço Educativo”, refere a existência de atividades que possam 
levar ao cumprimento das etapas delineadas no processo de certificação EQAVET. De modo a 
melhorar a visibilidade do funcionamento do Curso Profissional, a Coordenadora é membro 
convidada do Conselho Pedagógico. Também neste órgão está o responsável pelo processo de 
qualidade, como membro permanente, uma vez que é o Coordenador do Núcleo de Avaliação 
Interna do AERP. Assim, sempre que haja algo a apresentar acerca do funcionamento do Curso 
Profissional, o Conselho Pedagógico é um dos órgãos do AERP privilegiado.  
Após cada reunião do Conselho Pedagógico (e Conselho Geral) a Direção faz chegar a todo o 
AERP um resumo dos assuntos analisados, pelo que há uma garantia de divulgação de todas as 
atividades relacionadas com o funcionamento do Curso Profissional e do processo de aplicação 
do ciclo de melhoria da qualidade. 

 
 

Como áreas de melhoria (AM) a desenvolver salientamos as seguintes: 

Área de 
Melhoria  

Descrição da Área de Melhoria  Objetivo  Descrição do objetivo e metas a alcançar  
(quando disponível, indicar o ponto de partida)  

AM1 
• Auscultação das partes interessadas 

relevantes - melhoria 

O1 • Melhorar o índice de satisfação dos alunos – 85% 

O2 • Melhorar o grau de cobertura do acompanhamento dos antigos alunos – 80% 

O3 • Melhorar o índice de satisfação dos encarregados de educação – 85% 

O4 • Melhorar o índice de satisfação dos parceiros – 90% 

AM2 • Marketing e divulgação 

O5 • Melhorar o índice de satisfação com a utilização do site institucional para o EFP do AERP – 85% 

O6 
• Melhorar a divulgação das atividades desenvolvidas por todos os cursos da EFP – 100% de cobertura na 

EFP 

AM3 • Adequabilidade ao mercado 
O7 • Melhorar o grau de satisfação dos empregadores com a adequabilidade da oferta formativa – 90% 

O8 • Melhorar o índice de colocação dos alunos no mercado / ou prosseguimento de estudos = 90% 

AM4 
• Continuar a aplicação de um sistema 

interno de garantia da qualidade 

O9 • Melhorar o grau de concretização dos planos de melhoria – 95% 

O10 
• Melhorar a capacidade de diagnóstico e melhoria contínua com a realização de uma Autoavaliação com 

uma ferramenta de referência – 100% de concretização 
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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  
Data início 
(mês/ano) 

Data conclusão  
(mês/ano) 

AM1 

A1 • Auscultar os alunos do EFP, em todos os anos de cada ciclo formativo, e relativamente aos vários 

momentos chave do último ano – formação em contexto de trabalho, PAP’s e perspetivas globais para 

continuidade após conclusão do curso 

Setembro/2020 Setembro/2022 

A2 • Auscultar os antigos alunos através de modelos de inquirição digital ou telefónico Setembro/2020 Setembro/2022 

A3 • Realizar 3 focus group com encarregados de educação, num ano letivo, inquirindo da sua satisfação com 

critérios definidos no âmbito do sistema interno de garantia da qualidade 
Novembro/2021 Julho/2022 

A4 • Realizar, pelo menos, 2 focus group com parceiros/stakeholders por ano letivo, de modo a consolidar a 

participação dos stakeholders nas diferentes fases do ciclo da gestão da qualidade 
Outubro/2021 Julho/2022 

AM2 
A5 • Divulgar as PAP’s e produzir um portefólio digital da oferta formativa e dos casos de sucesso Outubro/2021 Dezembro/2021 

A6 • Implementar um sistema organizado de divulgação de todas as atividades desenvolvidas na EFP Outubro/2021 Julho/2022 

AM3 

A7 • Inquirir os empregadores no início e no final da relação de formação em contexto de trabalho Janeiro/2021 Setembro/2022 

A8 • Inquirir os empregadores até 24 meses após a integração de um aluno diplomado Julho/2021 Julho/2023 

A9 • Monitorizar o prosseguimento de estudos em níveis de ensino superior, durante 36 meses após a 

conclusão dos cursos 
Setembro/2020 Julho/2023 

AM4 

A10 • Realizar uma autoavaliação com uma ferramenta de referência Novembro/2021 Dezembro/2021 

A11 • Integrar o plano de melhorias no plano de atividades, com a devida monitorização e revisão / melhoria 

contínua 
Setembro/2021 Setembro/2022 
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Da análise da inquirição aos alunos/formandos temos a observar o seguinte: 
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IV. Reflexão sobre a aplicação do ciclo de garantia e melhoria da qualidade 

e a participação dos stakeholders internos e externos na melhoria 

contínua da oferta de EFP  

  

Apesar de continuarmos a sofrer da pandemia durante o ano letivo de 2020/2021 e com todos 
os constrangimentos que daí vieram, o operador conseguiu manter ou melhorar o nível de 
qualidade alcançado anteriormente.  

• A aplicação do ciclo de garantia e melhoria da qualidade continuou a ser desenvolvida 
ao longo do ano; 

• A equipa EQAVET continuou a trabalhar no sentido de monitorizar o plano de ação e 
ações de melhoria preconizadas anteriormente; 

• A relação institucional com os parceiros/stakeholders continuou a ser concretizada, 
garantindo a existência de formação para todos os nossos alunos/formandos; 

• Alargou-se a parceria com entidades externas, no âmbito da Formação em Contexto 
de Trabalho, quer a nível regional, quer a nível internacional, com a realização de 
estágio na BMW Benelux; 

• Foi aprovada a candidatura ao Projeto Erasmus que vai possibilitar que mais alunos 
dos cursos profissionais do nosso agrupamento, realizem o seu estágio em empresas 
no estrangeiro; 

• O acompanhamento de antigos alunos foi assegurado a 86% e aos casos de 
desemprego e/ou emprego temporário foi aconselhado o ingresso em estágios 
profissionais; 

• Realizaram-se atividades e workshops, nomeadamente as atividades “App in a Day”, 
“Pense Industria i4.0”, entrega de Cabazes solidários e visita à Refood, no âmbito da 
cidadania ativa; 

• Apresentação/Divulgação do Curso Profissional aos alunos do 9º ano e alunos 
externos; 

• Participação sistemática em concursos de Clubes de Programação e Robótica e 
concurso PAPTICe, com obtenção do 2º lugar na categoria de software; 

• Realização de sessão de esclarecimento do IPL, dado que a visita à instituição foi 
impossibilitada pelas medidas de contenção; 

• A auscultação das partes interessadas foi assegurada mediante inquéritos/formulários 
online: 
- No que concerne ao grau de satisfação dos Encarregados de educação, a maioria 
encontra-se satisfeita com a escola e as metodologias adotadas. 
- Os parceiros de acolhimento de formandos em estágios, encontram-se satisfeitos 
com a prestação dos alunos, mostrando-se disponíveis para dar continuidade à 
parceria com a EFP e acolher alunos/formandos em estágio no ano letivo seguinte. 
Destaca-se, no entanto, como domínios a serem trabalhados em alguns alunos, a 
capacidade de investigação e de procura de soluções e o grau de autonomia e 
capacidade para assumir responsabilidades. 
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- Relativamente ao índice de satisfação dos formandos diplomados há a observar que 
a sua maioria demonstra estar satisfeito quanto ao curso e o seu contributo ao nível 
pessoal, tal como registado nos gráficos atrás apresentados. 

 

 

Os Relatores  

 

 

_________________________________ 

(Diretor) 

 

 

 

__________________________________ 

(Responsável da qualidade) 

 
Caldas da Rainha, 06 de setembro de 2021 
(Localidade e data) 
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