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Associação para Formação Profissional e Desenvolvimento do Montijo

“FORMAR COM RIGOR E EXCELÊNCIA PARA O
DESENVOLVIMENTO GLOBAL DOS JOVENS.”
“ (...) o projeto educativo da escola é um instrumento
aglutinador e orientador da ação educativa que esclarece as
finalidades e funções da escola, inventaria os problemas e
os modos possíveis da sua resolução, pensa os recursos
disponíveis e aqueles que podem ser mobilizados.
Resultante de uma dinâmica participativa e integrativa, o
projeto educativo permeia a educação enquanto processo
racional e local e procura mobilizar todos os elementos da
comunidade educativa, assumindo-se como o rosto visível
da especificidade e autonomia da organização escolar.”
Despacho nº 113/ME/93, de 23 de junho

04 06 14 17
1. ENQUADRAMENTO LEGAL

2. ENQUADRAMENTO

3. REDES, PARCERIAS E

NORMATIVO | CONTEXTUA-

PROTOCOLOS

4. A ESCOLA PROFISSIONAL

25 29 32 33
5. ORGANIZAÇÃO ESCOLAR

6. DIAGNÓSTICO ESTRATÉGICO

7. MONITORIZAÇÃO E

DO MONTIJO

LIZAÇÃO HISTÓRICA
2.1 Objetivos estratégicos

3.1 Parcerias com a

enquadradores dos

comunidade

4.2 A comunidade escolar

projetos da Associação

empresarial e outras

4.3 Recursos Humanos

instituições locais

4.3.1 Pessoal Docente Interno

recuperação em

4.3.2 Pessoal Não Docente

situações de insucesso

2.2 Caracterização do
concelho do Montijo

3.2 Parcerias/Protocolos

2.3 Visão, Missão e Linhas
de Política

estabelecidos com
instituições do ensino

2.4 Projeto Formativo

4.1 Espaço Físico

4.4 Áreas e Modalidades de
Formação

5.1 Organização curricular
e avaliação
5.2 Mecanismos de

6.1 Matriz SWOT
6.2 Metas, Objetivos e
Indicadores

escolar
5.3 Serviços especializados
de Apoio

2.5 Recursos Humanos da

5.4 Escola associada da
UNESCO

AFPDM/EPM
2.5.1 Distribuição por sexo
2.5.2 Plano de Formação dos
Recursos Humanos

02

03

8. ESTRATÉGIA DE

AVALIAÇÃO DO PROJETO

COMUNICAÇÃO E

EDUCATIVO

DIVULGAÇÃO

de um conjunto organizado de estruturas e de ações
diversificadas, através do qual se concretiza o direito à
educação. Assim se garante uma ação formativa
orientada para favorecer o desenvolvimento global e
harmonioso da personalidade dos jovens, o progresso
social do país e a democratização da sociedade.
A Escola Profissional do Montijo (EPM) cuja entidade
proprietária é a Associação para Formação Profissional e
Desenvolvimento do Montijo (AFPDM), sujeito à tutela
científica e pedagógica do Ministério da Educação e
Ciência, promove cursos profissionais e cursos de
educação formação. Respondendo às necessidades de
recursos humanos do tecido socioeconómico regional e
local, a EPM prepara os jovens para um exercício
profissional qualificado, sem descurar a possibilidade do
prosseguimento de estudos.
Para a formação em contexto de trabalho, procuram-se
estratégias diferenciadas de acordo com a área de
formação e o tipo de empresas e instituições da região.
Neste sentido a EPM, no âmbito do seu projeto educativo,
celebra com várias instituições e empresas, protocolos de
colaboração, locais estes onde se realiza a formação em
contexto de trabalho. Tendo em vista os objetivos gerais
das Escolas Profissionais, em particular o sucesso
educativo dos alunos, a EPM procura acionar planos de
apoio educativo e recuperação modular ao longo do ano
letivo, procurando promover o sucesso e prevenir o

1. ENQUADRAMENTO LEGAL

abandono escolar.
A escola, consciente e atenta a esta problemática, procura
constantemente encontrar mecanismos que contribuam
para uma formação adequada do formando face às novas

A conceção do Projeto Educativo (PE) tem acompanhado,

nível de ensino, uma formação global de valor equivalente

Mais recentemente, o decreto-lei n.º 75/2008, de 22 de

realidades. A ideia de que a educação e a formação se
fazem ao longo da vida está no centro do nosso Projeto

nas últimas duas décadas, a crescente evolução e

à dos correspondentes níveis de ensino a cargo do

abril, considera o projeto educativo como “(…) o

consolidação da autonomia, gestão e administração das

Estado.”

documento que consagra a orientação educativa da

Educativo. Contribuir para a formação para a cidadania,

escolas. O PE da Escola Profissional do Montijo (EPM)

Na sequência da Lei de Bases do Sistema Educativo é

escola, elaborado e aprovado pelos seus órgãos de

para a promoção de valores, para a abertura e

centra-se na gestão e organização da mesma, nos seus

publicado o decreto-lei n.º 43/89, de 3 de fevereiro, que

administração e gestão para um horizonte de três anos, no

adaptabilidade do mesmo a novas situações, são a aposta

objetivos e nos meios que se propõe pôr em prática para

define que “(…) a autonomia da escola concretiza-se na

qual se explicitam os princípios, os valores, as metas e as

da escola. A EPM pretende ser uma escola humana,

garantir uma adequada formação aos seus formandos.

elaboração de um projeto educativo próprio, constituído e

estratégias segundo os quais a escola se propõe cumprir

rigorosa e exigente, preocupada com a qualidade do

As primeiras referências normativas ao projeto educativo

executado de forma participada, dentro de princípios de

a sua função educativa…”, assim, é com este diploma

ensino e das aprendizagens. O Projeto Educativo, o

surgem com a publicação do decreto-lei n.º 553/80, de 21

responsabilização dos vários intervenientes na vida

legal que o projeto educativo da escola aparece

Regulamento Interno e o Plano de Atividades são

de novembro (Estatuto do Ensino Particular e Cooperativo),

escolar e de adequação a características e recursos da

justificado.

instrumentos privilegiados para a consecução destas

no qual se define que “Cada escola particular pode ter um

escola e às solicitações e apoios da comunidade em que

A Lei de Bases do Sistema Educativo Português estabelece,

metas e objetivos, permitindo uma maior adaptação e

projeto educativo próprio, desde que proporcione, em cada

se insere.”

como princípio, que o sistema de ensino funciona através

aproximação da escola ao meio e às pessoas.
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2. ENQUADRAMENTO NORMATIVO
CONTEXTUALIZAÇÃO HISTÓRICA
A Escola Profissional de Montijo - EPM - foi criada em 1991,
a partir de Contrato-Programa assinado entre o Ministério
da Educação e a Câmara Municipal de Montijo. Inicia as
suas atividades letivas em 1993 com dois cursos, Técnico

2.1 Objetivos estratégicos enquadradores

da Indústria de Carnes e Técnico de Design Industrial.
Desde então, a EPM tem vindo a alargar a sua oferta

dos projetos da Associação

formativa, contando, atualmente, com vinte e três Cursos
Profissionais autorizados pelo Ministério da Educação.
Paralelamente, a EPM implementou, em parceria com o
Centro de Emprego do Montijo, o Sistema de Aprendizagem,

Em 2000, aderiu à AFPDM mais um associado, a

I. Ressalvar as atividades da responsabilidade da gestão

VIII. Desenvolver competências pedagógicas necessárias

tutelado pelo Ministério do Trabalho e Solidariedade/

Associação de Comércio e Serviços do Distrito de Setúbal.

de topo, reforçando a necessidade de liderança para um

à atividade formativa;

I.E.F.P. Por força do Decreto-Lei n.º 4/98 de 8 de Janeiro, a

Em dezembro de 2011, ocorreu a adesão da Associação

Sistema de Gestão da Qualidade eficaz, promovendo a

IX. Diversificar projetos na área da Educação, Formação e

entidade promotora tomou a iniciativa da criação da

Portuguesa de Produtores de Plantas e Flores Naturais.

melhoria contínua da Associação;

Cultura, abrangendo um número cada vez maior de

Associação para Formação Profissional e Desenvolvi-

Nesta medida, a Associação beneficia atualmente de um

II. Desenvolver percursos formativos de nível II e IV para

parceiros e utentes;

mento do Montijo/ AFPDM (Escritura Notarial de 14 de Julho

forte enraizamento local e regional, incluindo o Concelho

jovens, preparando-os para o exercício profissional

X. Reforçar a ligação da Associação com o meio

de 1999), que se constitui como entidade proprietária da

de Montijo e regiões limítrofes, com as quais mantém uma

qualificado;

envolvente;

EPM. Os Estatutos da Associação foram publicados no

relação privilegiada. Em fevereiro de 2015, aderiram mais

III. Garantir a realização das atividades de acompanha-

XI. Apostar na melhoria da ação formativa da associação e

suplemento da III série do Diário da República n.º 196/99

três associados, Cooperativa Agrícola de Sto. Isidro de

mento curricular;

da sua prestação de serviços;

de 23 de Agosto e assinados pelos seguintes associados

Pegões, C.R.L., a Primohorta- Sociedades de Produtores

IV. Desenvolver experiências de aprendizagem em

XII. Desenvolver esforços no sentido de melhorar as

fundadores:

Hortícolas, Lda. e Sociedade Agrícola de Rio Frio, S.A.. Visto

contexto real de trabalho;

condições físicas da EPM através da construção das

que a Associação pretende ter um papel ativo no

V. Promover a integração profissional dos formandos;

oficinas, consolidando o projeto da Associação;


Câmara Municipal de Montijo;

desenvolvimento da região, os três novos associados

VI. Promover a formação cívica e ética dos formandos, na


Associação de Industriais e Exportadores de Cortiça;

representam três áreas de atividade de fulcral

ótica da sua formação integral;


ALIS – Associação Livre de Suinicultores;

importância para a mesma, como a vinícola, o turismo e a

VII. Desenvolver a formação de adultos ativos ou desem-


ANIC - Associação Nacional dos Industriais de Carnes;

horticultura, complementando as já existentes como o

pregados que pretendam adquirir ou melhorar as suas


Centro Social de S. Pedro do Afonsoeiro.

comércio, a floricultura e a área social.

competências profissionais;
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O concelho traça a sua História até 15 de Setembro de
1514, data da concessão de foral por D. Manuel I, sendo a
sua sede denominada Aldeia Galega até 6 de Junho de
1930, data em que adotou o nome de Montijo, localidade
que foi elevada à categoria de Cidade em 1985. O concelho
compreende 8 freguesias distribuídas por duas zonas, a
Zona Oeste, composta pelas freguesias de Afonsoeiro, Alto
Estanqueiro-Jardia, Atalaia, Montijo e Sarilhos Grandes e a
Zona Este, composta pelas freguesias de Canha, Pegões e
Santo Isidro de Pegões.
A localização é estratégica com boas acessibilidades
rodoviárias a Lisboa, ao Sul e ao Norte do país e com
ligação fluvial a Lisboa, para além da acessibilidade
interna reforçada com a construção da Circular Externa. O
investimento em projetos relacionados com atividades
económicas é muito promissor, em áreas como o

2.2 Caracterização do concelho do Montijo

enoturismo, a floricultura, a horticultura, a vitivinicultura,
ou ainda na criação de gado suíno e na indústria de abate
e transformação de carnes, onde existe forte tradição

O concelho do Montijo estende-se por uma área de 348

têm características essencialmente rurais. Localizado no

Km2, tendo uma característica quase única no todo

distrito de Setúbal e na NUTS III - Península de Setúbal, o

nacional, a sua descontinuidade territorial: a Zona Oeste,

concelho integra a Área Metropolitana de Lisboa, gozando

que confina com os concelhos de Alcochete, Moita e

da centralidade conferida pela estrutura rodoviária,

Palmela, todos eles pertencentes à Área Metropolitana de

sobretudo desde a abertura da segunda travessia do Tejo

Lisboa e a Zona Este, cujos concelhos limítrofes,

para Lisboa com a construção da Ponte Vasco da Gama em

Benavente, Coruche, Montemor-o-Novo e Vendas Novas

1998.

histórica.
A cidade tem inúmeras respostas às necessidades da
população, quer ao nível social, quer ao nível comercial,
quer ainda ao nível de uma rede de educação escolar e préescolar adequada, com infraestruturas e equipamentos
educativos de qualidade.

Localização do concelho do Montijo
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2.3 Visão, Missão e Linhas de Política

2.4 Projeto Formativo

VISÃO

O Projeto Formativo da Associação obedece aos seguintes objetivos gerais:

A Associação para Formação Profissional e Desenvolvimento de Montijo/EPM pretende destacar-se como organização de


Desenvolver cursos e ações de formação adequadas às necessidades e prospetivas de desenvolvimento da região;

referência, inovadora e competitiva, pautando a sua ação pelas boas práticas e metodologias de trabalho no


Desenvolver projetos e ações de educação e formação profissional de jovens;

desenvolvimento da formação e na prestação de serviços de consultadoria.


Desenvolver projetos e ações de educação e formação profissional de adultos, nomeadamente no âmbito da aprendizagem

não-formal e informal.

Promover projetos e ações de Formação Contínua e Educação ao Longo da Vida;

MISSÃO


Assegurar o desenvolvimento técnico e profissional adstrito a cada uma das ações;

A Associação para Formação Profissional e Desenvolvimento de Montijo/EPM é uma entidade que se dedica à qualificação
dos recursos humanos da região em que se insere, pela intervenção na educação, na formação e na dinâmica
socioeconómica em áreas diversificadas, estabelecendo parcerias estratégicas, dinâmicas e funcionais.


Promover o desenvolvimento de competências sociais e relacionais;

Promover competências de trabalho em equipa, adequado às atuais exigências organizacionais;

Promover valores de cidadania responsável.

A implementação destes objetivos é realizada numa ótica de formação integral. O Projeto Formativo da Associação encara a
formação profissional, não apenas na perspetiva da formação especializada, mas como educação – importa pois dotar os

LINHAS DE POLÍTICA

formandos de uma vasta cultura no âmbito da formação geral e de uma sólida preparação científica. Paralelamente, o
processo formativo privilegia as áreas de educação cívica, responsabilidade transversal dos currículos, matéria de todas e


Satisfação dos Clientes, empresas e instituições, desenvolvendo uma política de melhoria contínua e de avaliação do

de cada uma das disciplinas.
As atividades de complemento curricular completam a perspetiva de formação integral, funcionando quer como

serviço prestado;

Implementação de uma cultura organizacional capaz de fomentar a motivação, o envolvimento e a formação dos

instrumentos de motivação dos formandos, quer como meio de desenvolvimento de competências colaterais.

colaboradores;

Reforço de ligações e parcerias, tendo em vista a consolidação da Associação na Região;

Espírito de equipa, coesão e entreajuda;

Reconhecimento e valorização contínua de recursos humanos;

Rigor, ética, dinamismo e honestidade;

Inovação nos produtos e serviços;

Melhoria dos Recursos materiais e tecnológicos;

Garantia da autossustentabilidade da organização;

Melhoria contínua da eficácia do Sistema de Gestão da Qualidade;

Desempenho de um papel ativo na sua responsabilidade social, promovendo boas práticas na área de desenvolvimento

sustentável.

10

11

2.5 Recursos Humanos da AFPDM/EPM

2.5.2 Plano de Formação dos Recursos Humanos

O crescimento da Associação e a multiplicidade de

possuem um Contrato de Trabalho, distribuídos pelas

A operacionalização da Formação Interna está definida no

projetos que abarca exigiu um constante aumento dos

seguintes áreas:

procedimento específico de suporte Formação Interna (PE-

recursos humanos. Sempre que possível, esta entidade

SUP-06/V07) onde são elencadas as atividades

recorre às medidas de promoção do emprego existentes,


Geral (Conselho de Administração, Formadores e Pessoal

relacionadas com a formação e o desenvolvimento

reforçando a ligação ao Centro de Emprego do Sul do Tejo,

Administrativo e de Limpeza) |42 colaboradores

pessoal e profissional dos colaboradores nomeadamente,

um parceiro estratégico desde o início das atividades da


Rendimento Social de Inserção (Técnicas de R.S.I. e

a identificação das necessidades de formação, a

Associação para a Formação Profissional e Desenvol-

Ajudantes de Ação Direta) | 21 colaboradores

elaboração e implementação do Plano Anual de Formação

vimento do Montijo e da Escola Profissional. Ao longo


Conservatório Regional de Artes do Montijo | 11

Interna (MD176) e a avaliação da eficácia da formação

destes anos foram promovidos dezenas de estágios

colaboradores

ministrada, assegurando o respeito pelos requisitos da

profissionais que deram origem a contratações nos vários


Projeto “TU KONT@s+E7G” | 2 colaboradores

norma de referência, NP EN ISO 9001:2015. Todo o pessoal

departamentos da Associação e, em particular, na área da


Projeto “Centro Qualifica” | 7 colaboradores

docente e não docente está obrigado a frequentar

formação inicial de jovens.


Projetos Internacionais- ERASMUS+ | 3 colaboradores

formação no âmbito da sua atividade.

Os recursos humanos nas organizações têm uma função


Projeto “CLDS+” | 2 colaboradores

Para o processo de diagnóstico e levantamento das
necessidades formativas é solicitado o envolvimento e

primordial dentro da sua estrutura, procurando a direção
recrutar colaboradores com as competências necessárias

Trabalham ainda 24 colaboradores com outros tipos de

auscultação dos coordenadores dos diversos projetos da

para o desempenho das funções, altamente motivados e

contratos, distribuídos da seguinte forma:

AFPDM, assim como a equipa formativa da EPM, que no
âmbito das equipas que coordenam identificam as

que comunguem dos valores definidos na política da
qualidade desta entidade. No presente ano, colaboram


Formadores / Prestação Serviços | 16 colaboradores

nesta instituição 101 pessoas, uma equipa maioritaria-


Outros / Prestação Serviços | 8 colaboradores

necessidades formativas. Os resultados da auscultação
são analisados pela Responsável da Qualidade que
elabora o Plano Anual de Formação Interna (MD176), tendo

mente do género feminino. Do total de colaboradores, 88

em conta os meios humanos necessários (formadores a
contactar, interna ou externamente), materiais e
equipamentos técnicos requeridos para a concretização
do plano. Fica ainda definido a designação das ações a

2.5.1 Distribuição por sexo

realizar, número de formandos e previsão da calendarização. São ainda realizadas ações de formação, em
diversos projetos, sempre que as entidades que a tutelam
SEXO MASCULINO

GERAL

RSI

11

2

TU KONT@S+
E7G
1

CRAM

5

FORMAÇÃO

PRESTAÇÃO

EXTERNA

SERVIÇOS

9

5

CLDS+

-

CENTRO

ERASMUS+

QUALIFICA

PROJ. INTER.

1

-

assim o exijam.

34

SEXO FEMININO
GERAL

RSI

31

19

TU KONT@S+
E7G
1

CRAM

6

FORMAÇÃO

PRESTAÇÃO

EXTERNA

SERVIÇOS

7

3

CLDS+

2

CENTRO

ERASMUS+

QUALIFICA

PROJ. INTER.

6

3

78
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3. REDES, PARCERIAS E PROTOCOLOS


Empresa de Formação Regibio


Hoti-Tejo, SA


Abrigo - Associação Portuguesa de Apoio à Criança


Iberbodas, Lda


Agrupamento de Escolas de Palmela


JF Assistência técnica


Agrupamento de Escolas Poeta Joaquim Serra


João Trindade dos Santos -Restaurante 10 Reis


AKI Montijo


Grelhados no Carvão – Restauração


ALDI Portugal Supermercados, Lda


Juncor - Acessórios Industriais e Agrícolas, S.A


ALTIS BELÉM HOTEL & SPA


Land Resorts SA


APT IN LISBON- Rui Filipe Costa


LINK CONSULTING – tecnologias de informação, S.A


Associação da Rota de Vinhos da Península de Setúbal /

3.1 Parcerias com a comunidade empresarial e outras
instituições locais

Costa Azul

Auto Saturno Reparação de Mecânica e Chapa e Pintura


Metalomecânica METAL CONSER, Lda


Associação dos Arqueólogos Portugueses


Norauto Portugal - Peças e Acessórios para Automóvel,


Autoreparadora de Pegões – Velhos

S.A


BIGSYSTEMS - Sistema de Automação e Controlo, S.A

A AFPDM/Escola Profissional do Montijo, ao longo dos anos


Disponibilizar um serviço aos cidadãos de forma a poder


Luso M Turismo, Promoções Desportivas e Imobiliária, S.A

Marisco na Doca - Atividades Hoteleiras, Lda


PChelp Base Solutions, Lda


Caixa de Crédito Agrícola Mútuo de Entre Tejo e Sado, CRL


ONDAVIRTUAL - Informática e Serviços, Lda

Monte D'Alva – Alimentação, S.A

de atuação, identificou que, numa perspetiva de benefício

contribuir para o aumento da certificação escolar e/ou


Câmara Municipal do Barreiro

mútuo e utilizando diversos canais de comunicação

profissional;


Cantina dos Sabores de Rui Miguel Aranha


Os Petiscos do António, Lda


Cantinho dos Sonhos


Portis – Hotéis Portugueses, S.A


CaptaTalentos Gestão Hoteleira Lda - Chapitô à Mesa


Ralider – Consultoria e Sistemas de Informação, Lda


Casa do Povo de Canha


Raporal S.A


Centro Social e Paroquial Nossa Senhora da Atalaia


RARI- Construções metálicas, Engenharias, Projetos e

promovia de forma mais eficaz, junto da comunidade, os


Sensibilizar a população em geral para a relevância e

seus serviços. Sendo a Escola Profissional do Montijo uma

pertinência da formação contínua, contribuindo para a

escola voltada para a comunidade e para a integração dos

qualidade do emprego;

seus alunos no mundo do trabalho, tem estabelecida uma


Promover o ensino artístico especializado junto de

ampla rede de parcerias, com vista ao desenvolvimento de

instituições públicas e privadas sediadas no concelho do


Centro Social Paroquial de Pinhal Novo

projetos distintos, designadamente no que dizem respeito

Montijo e concelhos limítrofes;


Centro Social Paroquial de São Lourenço de Alhos Vedros

Soluções Industriais, S.A

Restaurante Alfoz- Coastal Restauração e Eventos Uni.,


City Hotels, Lda

Lda

à promoção e valorização da região e dos recursos locais.

Como contributo para o trabalho realizado pela

A criação de parcerias de cooperação com diversas

AFPDM/Escola Profissional do Montijo, referem-se aquelas


CLARANET PORTUGAL, SA


Restaurante Candeias Gostos e Vontades

entidades permitiu potenciar as suas estratégias de

que se constituíram como uma mais-valia para a atuação


Colégio Ursinhos Carinhosos


Restaurante Doc Cod - Restauração e Hotelaria, Lda

atuação, os seus objetivos e as competências residentes

da Associação, através dos serviços que esta oferece,


Continental Lemmerz (Portugal) – Componentes para


Restaurante Doca Peixe – Doca peixe DPLX Restauração e

nos diversos serviços e projetos. Algumas destas

nomeadamente a nível da Formação em Contexto de

parcerias estendem-se já por bastante tempo e

Trabalho:

constituem uma mais-valia no trabalho conjunto,
desenvolvido no âmbito dos diferentes projetos da

Automóveis, Lda

Hotelaria, Lda


Creche Jardim de Infância Arco Iris


Restaurante Marisqueira Sabores do Mar


Crown Cork & Seal, Emabalagens S.A


SECIL PREBETÃO – Prefabricados de Betão, S.A


Câmara Municipal do Montijo


Dimensão do peixe, Lda


Siriuspark - Eco Camping

Sociedade Continental de Hotéis, Lda

entidade. Outras, por outro lado, resultam de uma


ALIS – Associação Livre de Suinicultores


Dodesign & designers associados, Lda

cooperação mais recente, que, no entanto, vieram


Centro Social de S. Pedro do Afonsoeiro


El Corte Inglés, Grandes Armazéns, SA


Sport Lisboa e Benfica

potenciar outras áreas de atuação e o alcançar de novos


Federação Portuguesa das Associações de Suinicultores


ELEVEN- Restauração e catering, S.A


Tágide, Atividades hoteleiras, Lda

objetivos, adequados à realidade com que hoje nos


Associação de Comércio e Serviços do Distrito de Setúbal


Estética e Bem estar by Adriane Castro


Teixeira Duarte, Engenharia e Construções, S.A


EXCENTRIKÂNGULO – Metalomecânica Unipessoal, Lda.


União Mutualista Nossa Senhora da Conceição-

- Delegação do Montijo e Alcochete

defrontamos.
Para a AFPDM/Escola Profissional do Montijo, a


Associação de Industriais e Exportadores de Cortiça


Everis Centers Group Portugal Unipessoal, Lda

constituição de parcerias com diversas entidades tem


Junta de Freguesia de Montijo


Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da

como principais objetivos:


ADA- Associação para o Desenvolvimento de Alcochete

KGEST- Consultoria e Gestão de empresas, Unipessoal, S.A.


Combater a vulnerabilidade social, pessoal e profissional


WSB Premium Lda.

Associação Mutualista

Universidade Nova de Lisboa


União das Freguesias de Montijo e Afonsoeiro

Vitor Ramalho Restauração, Lda


Fernandes Pagaime & Filhos Lda -Restaurante

Montalegre


Rede de Emprego para a Península de Setúbal

(esta parceria tem permitido desenvolver um trabalho de

da população, através da obtenção de uma certificação


Fundação COI – Centro de Ocupação Infantil


Francisco Cartacho Leite - Mediação Imobiliária Lda

escolar que permita promover e facilitar percursos


Companhia de Distribuição Integral Logista, S.A.


FUSIONTRYP, Lda

Formação Profissional, nomeadamente através das suas

subsequentes de educação e formação;


Grupo Vendap, S.A.


GASTROGERE, Lda

estruturas regionais e locais – Centros de Formação e


Santa Casa da Misericórdia do Montijo


Hotel do Chiado, SA

Centros de Emprego. Esta parceria vai permite atingir

qualidade de vida de pessoas desfavorecidas do


Santa Casa da Misericórdia de Canha


Hotel Mundial

essencialmente um vasto público de desempregados,

concelho;


Fundação João Gonçalves Júnior


Hotel Project SA

com baixa qualificação profissional e baixa escolaridade)


Criar e apoiar projetos sociais que visem a melhoria da
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estreita colaboração com o Instituto de Emprego e


Concelho Local de Educação (a nossa instituição

representa os estabelecimentos de ensino particular
privados no concelho local de educação)

Rede Social do Concelho do Montijo e Rede Social do

Concelho de Alcochete (encontram-se representadas
nestas redes a grande maioria das instituições que
desenvolvem no terreno todo um conjunto de projetos de
cariz social, bem como, as instituições representativas
do poder local que irão permitir fazer chegar esta
iniciativa a todos os públicos que com elas trabalham)

4. A ESCOLA PROFISSIONAL DO MONTIJO

3.2 Parcerias/ Protocolos
estabelecidos
com instituições

4.1 Espaço Físico

do ensino
As instalações da EPM localizam-se na Rua José de Almada
A AFPDM/Escola Profissional do Montijo tem, desde 2011,

Negreiros, nº 217, 2870/442, na cidade de Montijo,

na área das artes gráficas, design e educação visual e
tecnológica;

estabelecido protocolos de cooperação com Instituições

freguesia do Afonsoeiro. O edifício foi construído em 2008,

- 1 Laboratório destinado ao desenvolvimento de

do Ensino Superior, com diversos objetivos. Apresentam-

sendo a 1ª fase de construção do mesmo constituída por:

formação na área de eletrónica e redes informáticas;
- 1 Laboratório de Prototipagem (Controlo Numérico

se as principais parcerias e protocolos em vigor:

1 Espaço de atendimento ao público/clientes (serviços

Universidade de Évora – a fim de estreitar as relações de

administrativos), em funcionamento das 9h00/20h00;

1 Auditório equipado com sistema de vídeo e áudio com

cooperação e intercâmbio entre as entidades;

Instituto Piaget – com o objetivo de estabelecer um

sistema de colaboração que possibilite aos estudantes
do ISEIT- Almada desenvolverem a sua iniciação à prática

capacidade para 100 pessoas;


Instituto Politécnico de Setúbal – com o intuito de

estabelecer as atividades a desenvolver entre as
entidades e contribuir para a divulgação aos formandos


1 Centro de Recursos, em funcionamento das 9h00 às

18h00;


Universidade Aberta – que institui a Associação para

Formação Profissional e Desenvolvimento do Montijo

acesso à Internet;
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1 Espaço de convívio de formandos;

7 Espaços sanitários (2 para uso exclusivo de homens e 2


23 Salas de formação teórica, das quais 11 apresentam

cerca de 50 m² de área útil e 12 com cerca de 37 m²;

para mulheres);

4 Espaços sanitários, adequados a pessoas com

computadores aproximadamente;

necessidades especiais (2 destinados a homens e 2 a
mulheres);


3 Espaços equipados para a componente prática:


2 elevadores de acesso ao 1º piso.

- 1 Oficina destinada ao desenvolvimento de formação

como centro distrital de exames e atividades da UAB.


1 Sala de formadores, equipada com 4 computadores;

1 Bar/refeitório;


3 Salas de formação de TIC, equipadas com 18

finalistas dos percursos formativos de nível superior;


Espaços de apoio ao funcionamento da atividade da

AFPDM/EPM;


1 Biblioteca Escolar, equipada com 8 computadores com

profissional;

Computorizado (CNC)
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Cobertura de rede wireless em todo o edifício.;

Planta do Piso 0 da EPM

Planta do Piso 1 da EPM

Um espaço/oficina com cerca de 600 m², devidamente

Uma oficina automóvel destinada à área de Mecatrónica

equipado de acordo com as áreas de educação e formação

Automóvel, equipada com: Elevador de viaturas com

desenvolvidas e constituído por:

certificação, macaco de rodas, banco para motores,
compressores, canalização pneumática e de água,


1 Sala de Refrigeração e Climatização;

pistolas pneumáticas, equipamento de diagnóstico


1 Sala de Eletricidade;

multimarcas Laugh, ferramentas de quadro, aspiração


1 Laboratório de Eletricidade, Pneumática, Hidráulica,

central de gazes, bancadas de apoio e carros de

Mecânica;

2 Salas de formação teórica;

2 Instalações sanitárias (1 destinado a homens e 1 a

mulheres).

ferramentas.
Um Fablab, o termo resulta da abreviatura de “Fabrication
Laboratory”, com origem no Center for Bits and Atoms (CBA)
do Massachussets Institute of Technology (MIT), o qual
tem como objetivo disponibilizar à comunidade

Um espaço destinado aos cursos de Cozinha e Pastelaria e

tecnologia aberta à experimentação, proporcionando

Restaurante/Bar com cerca de 80 m², com bar, cozinha e

condições e meios necessários à criação de um


Kit de ferramentas – 1;

sala de refeições e economato, equipado com: Forno

ecossistema criativo e de inovação, associado a um


Osciloscópio G-5020P 20MHz – 1;

convetor, banho-maria, arca frigorífica, utensílios de

espírito empreendedor, que potencie o aparecimento de


Adjustable DC Power Supply – 1;

pastelaria, equipamentos de cozinha avançada (sous-

novas iniciativas empresariais e a criação de emprego. O

vide), máquina de vácuo, equipamentos de copa, abatedor

Fablab está equipado com:

E um Open Training Center destinado ao desenvolvimento
de formação nas áreas de:

de temperatura, batedeira planetária de chão e palamenta
e ainda equipamentos de restaurante/bar: máquina de


Computadores portáteis – 13;

gelo, frios horizontais, máquina de café de dois grupos,


Interactive Display eBoard 75” All - In One Touch

grupo múltiplo (liquidificador, picador de gelo e
espremedor de citrinos) cave de vinhos, desidratador de
frutas, gueridon e palamenta, entre outros equipamentos
e utensílios.

Capacitive – 1;


ELECTRÓNICA (equipamento de medida e teste, painéis

didáticos, equipamentos de Simulação Feedback e


Pad-Printer PE-2C (Máquina de Tampografia de 1 cor com

tinteiro fechado – 1;

consumíveis, software, computadores, ferramentas e
mobiliário diverso);


Impressora 3D BLOCKS One – 1;


MECATRÓNICA (painéis didáticos, bancadas de trabalho,

A EPM dispõe ainda de um Restaurante Pedagógico que


Impressora 3D BLOCKS Zero – 1;

visa dotar os formandos dos cursos da área de Educação


Laser de corte Roland – 1;

Formação de Hotelaria e Restauração de competências


CNC Concept MILL 55 – 1;

avançadas técnicas, sociais e de organização, nos


Compressor de 25L – 1;


SOLDADURA (exaustor, equipamentos/ferramentas);

domínios culinários, de gestão, orientação para o cliente,


Multímetro Digital ESCORT 176 – 1;


PNEUMÁTICA (bancadas didáticas e acessórios);

liderança, entre outras.


Estação de Soldadura FixPoint EP 5 – 1;


HIDRÁULICA (bancadas didáticas)

ferramentas, computadores e consumíveis);

MECÂNICA (fresadoras, tornos, máquinas e ferramentas

diversas);
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4.2 A comunidade escolar
Os órgãos de administração e gestão da AFPDM estão
representados no organigrama abaixo.
Os órgãos de gestão da Escola Profissional do Montijo são:

O Conselho de Administração;

A Direção Pedagógica;

O Conselho Pedagógico.
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4.3.2 Pessoal Não Docente

4.3 Recursos Humanos
4.3.1 Pessoal Docente Interno
ÁREAS DE FORMAÇÃO

Nº DOCENTES

TIPO DE CONTRATO

PESSOAL NÃO DOCENTE

Nº PESSOAL

Línguas L.M. – Português

1

Sem Termo

Presidente do Conselho de Administração

1

Línguas L.M. - Português/Francês

1

Sem Termo

Vice-Presidente Conselho de Administração

1

Línguas L.M. - Português/Inglês

2

Sem Termo

Vogal do Conselho de Administração

1

Línguas L.M. - Português/Inglês

2

Termo Certo

Chefe dos Serviços Administrativos

1

Línguas L.M. - Português/Alemão

1

Termo Certo

Técnico Licenciado

9

Matemática Aplicada à Educação

1

Sem Termo

Técnico de Projeto

1

Matemáticas Aplicadas

1

Sem Termo

Assistente Administrativo

5

Ensino Matemática

1

Termo Certo

Administrativo - Projetos Internacionais

3

Design e Comunicação

1

Sem Termo

Assistente Informática

1

Design Gráfico

1

Sem Termo

Auxiliar de Ação Educativa

1

Psicologia

1

Sem Termo

Fiel de Armazém

1

Psicologia

1

Termo Incerto

Motorista

1

Engenharia Eletrotécnica

2

Sem Termo

2

Empregada de Limpeza

7

Ciências da Comunicação

1

Sem Termo

1

Educação Física e Desporto

1

Termo Certo

1

Filosofia

1

Sem Termo

1

Física/Química

1

Termo Incerto

1

História

2

Sem Termo

2

Organização e Gestão de Empresas

1

Sem Termo

1

Curso de Especialização Tecnológica em Culinary Arts

1

Termo Certo

1

Técnico Especialização de Gestão Hoteleira Restauração e Bebidas

1

Prestação Serviços

1

Marketing

1

Sem Termo

1

Engenharia de Computadores

1

Sem Termo

1

Artes da Imagem

1

Termo Certo

1

A atividade da Escola Profissional de Montijo (EPM) relaciona-se com a Formação Inicial de Jovens e, atualmente, desenvolve
duas modalidades de qualificação. O Ensino Profissional tem sido, até à data, a principal atividade formativa da Associação,

TOTAL

7

3

2

2

Turismo

1

Termo Certo

1

Engenharia Mecânica

1

Termo Certo

1

Direito

1

Termo Certo

1

Pedagogia Social

1

Termo Certo

1

4.4 Áreas e Modalidades de Formação

envolvendo um número significativo de formandos e formadores. Ao longo de cada ano letivo tem aumentado o número de
jovens que desejam frequentar um curso na EPM, o que tem possibilitado o aumento do número de turmas/formandos.
Os Cursos de Educação e Formação de Jovens (CEF) são uma oportunidade para poder concluir a escolaridade obrigatória,
através de um percurso flexível e ajustado aos interesses dos jovens, ou poder prosseguir estudos ou formação que permita
uma entrada qualificada no mundo do trabalho. Neste sentido, a EPM desenvolve cursos do Tipo 2, cujo acesso está
Engenharia Civil

1

Termo Incerto

1

relacionado com o nível de habilitação escolar já alcançado. A EPM desenvolve, atualmente, um número significativo de

Geografia

1

Termo Incerto

1

cursos em diversas áreas, a nível do Ensino Profissional (nível 4) e possui autorização prévia para ministrar os seguintes:
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CURSOS

PORTARIA | CATÁLOGO NACIONAL
DE QUALIFICAÇÃO (CNQ)

850

Técnico de Gestão de Ambiente

CNQ

213

Técnico de Artes Gráficas

CNQ

582

Técnico de Construção Civil/ Condução de Obra

1276/2006 de 21 de novembro

214

Técnico de Design

1279/2006 de 21 de novembro

322

Técnico de Informação BAD/ Biblioteca e Serviços de Documentação

1305/2006 de 23 de novembro

762

Animador Sociocultural

1280/2006 de 21 de novembro

521

Técnico de Manutenção Industrial/ Eletromecânica

1312/2006 de 23 de novembro

525

Técnico de Manutenção Industrial/ Mecatrónica Automóvel

CNQ

522

Técnico de Energias Renováveis

944/2005 de 28 de setembro | CNQ

862

Técnico de Higiene e Segurança no Trabalho e Ambiente

891/2005 de 26 de setembro | CNQ

481

Técnico de Gestão e Programação dos Sistemas Informáticos

916/2005 de 26 de setembro

ÁREA EDUCAÇÃO FORMAÇÃO

380

Técnico de Serviços Jurídicos

1310/2006 de 23 de novembro

212

Técnico de Instrumentista de Sopro e Percussão

221/07 de 01 de março

342

Técnico de Comunicação - Marketing, Relações Públicas e Publicidade

CNQ

811

Técnico de Restauração Cozinha e Pastelaria

CNQ

811

Técnico de Restauração Restaurante Bar

CNQ

342

Técnico de Organização de Eventos

994/07 de 28 de agosto | CNQ

812

Técnico de Turismo

1288/06, de 21 de novembro

346

Técnico de Secretariado

915/05, de 26 de setembro | CNQ

522

Técnico de Eletricista de Instalações

CNQ

761

Técnico de Apoio à Infância

1283/06, de 21 de novembro

522

Técnico de Refrigeração e Climatização

CNQ

813

Técnico de Apoio à Gestão Desportiva

CNQ

861

Técnico de Proteção Civil

CNQ

213

Técnico de Multimédia

CNQ

5. ORGANIZAÇÃO ESCOLAR
5.1 Organização curricular e avaliação

Os planos curriculares dos cursos ministrados na Escola

A formação de componente técnica e prática corresponde

Profissional do Montijo seguem o plano de estudos

a um conjunto de atividades profissionais desenvolvidas

aprovado por lei e incluem as componentes:

sob coordenação e acompanhamento da escola, que
visam a aquisição ou o desenvolvimento de competências


Sociocultural (para o Ensino Profissional e CEF);

técnicas, relacionais e organizacionais relevantes para o


Científica (para o Ensino Profissional e CEF);

perfil profissional visado pelo curso frequentado pelo


Técnica (integrando a Formação em Contexto de Trabalho,

formando. Esta formação é desenvolvida, sempre que
possível, em ligação com as empresas e centros de

para o Ensino Profissional);

Tecnológica (para os Cursos de Educação e Formação);

formação locais, proporcionando a realização da formação


Prática - Formação em Contexto de Trabalho (para cursos

em contexto de trabalho e de experiências de trabalho
integradoras dos conhecimentos adquiridos ao longo dos

CEF).

cursos. Os formandos desenvolvem, ainda, um relatório
A distribuição da carga horária, prevista na matriz dos

final que deverá permitir uma avaliação correta do

cursos profissionais, é estabelecida para o ciclo de

trabalho desenvolvido na entidade de acolhimento,

formação, no plano de estudos de cada curso. Antes do

efetuar a ligação entre a prática e os conhecimentos

início do ciclo de formação procede-se à calendarização

teóricos adquiridos na escola e relacionar os objetivos,

do plano de estudos, tendo em conta a distribuição das

meios e ações da atividade, estabelecidas no Plano de

disciplinas (anual, bienal ou trienal), a distribuição

Formação, com os resultados obtidos.

semanal da sua carga horária, o total de horas programado

A conclusão dos cursos profissionais e CEF termina com a

para cada ano de formação, o limite de faltas permitido no

realização de uma Prova de Aptidão Profissional (PAP -

curso, bem como os momentos de realização da formação

para o ensino profissional) e a Prova de Avaliação Final

em contexto de trabalho.

(PAF - para os cursos de educação e formação) as quais

Os programas das disciplinas dos cursos assentam numa

fazem parte integrante da avaliação e devem comprovar

estrutura modular, que permite que as atividades de

saberes e competências desenvolvidas ao longo do

ensino-aprendizagem respeitem o ritmo, as capacidades

período de formação.

e o interesse do aluno, possibilitando o cumprimento do

A PAP consiste na apresentação e defesa, perante um júri,

plano de estudos de forma flexível. Os formandos são

de um projeto, consubstanciado num produto, material ou

aprovados módulo a módulo, podendo os formadores

intelectual, numa intervenção ou numa atuação,

ajustar e redefinir a sequencialidade dos módulos

consoante a natureza dos cursos, bem como do respetivo

estabelecidos na calendarização anual, salvaguardando

relatório final de realização e apreciação crítica,

as orientações programáticas, e adequar as propostas de

demonstrativo de saberes e competências profissionais

programas aos objetivos e às estratégias de ensino-

adquiridos ao longo da formação e estruturante do futuro

aprendizagem, tendo em conta o perfil de saída para cada

profissional do jovem. Assume, desta forma, a natureza de

curso.

projeto transdisciplinar, com uma dimensão teórica e
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prática, sendo obrigatória a aprovação da mesma para a

5.3 Serviços especializados de Apoio

conclusão do curso. Rege-se por regulamento próprio e
deve centrar-se em temas e problemas escolhidos,
perspetivados e desenvolvidos pelos formandos, em

Os serviços especializados de apoio destinam-se a

estreita ligação com os contextos de trabalho e realiza-se

promover a existência de condições que assegurem a

sob orientação e acompanhamento de um ou mais

plena integração escolar dos formandos, devendo

formadores.

conjugar a sua atividade com as estruturas de orientação

A escola possui um Gabinete de Inserção Profissional

Relativamente à conclusão dos cursos de educação e

educativa. Asseguram ainda, na prossecução das suas

(GIP), devido à existência de um protocolo entre a AFPDM e o


Apoiar a organização do processo de transição para a vida

pós-escolar.

formação (CEF), a avaliação final dependerá da aprovação

atribuições, o acompanhamento do formando,

Instituto de Emprego e Formação Profissional (IEFP), há

na Prova de Avaliação Final, uma prova teórica e prática

individualmente ou em grupo, ao longo do processo

mais de 10 anos, que se iniciou com a UNIVA e que teve

onde serão avaliadas as competências profissionais do

educativo, bem como o apoio ao desenvolvimento do

continuidade com a criação do referido Gabinete. O GIP,

formando, de acordo com as exigências da prática

sistema de relações interpessoais no interior da escola e

consciente da importância de áreas tão vitais como o

profissional; a qualidade, o ritmo, a criatividade e a

entre esta e a comunidade.

emprego e a qualificação, evidenciou sempre a sua

autonomia do seu desempenho, inseridas num domínio de

Na EPM, o Centro de Apoio à Aprendizagem (CAA) constitui

preocupação, com os desempregados locais e, desta

procedimentos corretos.

uma estrutura de apoio, da escola, agregadora dos

forma, desenvolve atividades com dois grupos distintos:

recursos humanos e materiais, dos saberes e

pessoas desempregadas e empresas/instituições.

competências da escola.

Consoante o perfil de cada desempregado/a são

Constituem objetivos gerais do Centro de Apoio à

desenvolvidas atividades de apoio à sua inserção/

Aprendizagem, em colaboração com as demais estruturas

reinserção profissional, como por exemplo as sessões de

5.2 Mecanismos de recuperação em situações

e serviços da escola:

de insucesso escolar

informação profissional, sessões de apoio à procura ativa
de emprego e divulgação de ofertas de emprego. Com as

Sendo o sucesso escolar dos formandos um dos objetivos
estratégicos da nossa escola, a EPM disponibiliza


Apoiar a inclusão das crianças e jovens no grupo/turma e

empresas/instituições, o GIP procura captar ofertas de

nas rotinas e atividades da escola, designadamente

emprego, apoiando-as no processo de recrutamento e

através da diversificação de estratégias de acesso ao

candidaturas ao nível das medidas ativas de apoio ao

currículo;

emprego.


Promover e apoiar o acesso à formação, ao ensino

mecanismos específicos para apoiar e promover o

superior e à integração na vida pós-escolar;

encorajamento dos que enfrentam maiores dificuldades.

GIP apoia nas seguintes atividades: inscrição no centro de


Promover e apoiar o acesso ao lazer, à participação social

Estes mecanismos são desenvolvidos pela equipa de

e à vida autónoma.

apoios educativos que desenvolve tarefas de apoio

No que diz respeito aos jovens à procura do 1º emprego, o
emprego da área de residência, registo no site do IEFP para
efetuarem candidaturas on-line a ofertas de emprego,
apoio na elaboração do curriculum vitae e sessões de

curricular de carácter disciplinar e transdisciplinar,
destinadas preferencialmente aos formandos que

Constituem objetivos específicos do Centro de Apoio à

esclarecimento ao nível das técnicas de procura ativa de

revelem dificuldades de ensino-aprendizagem e que se

Aprendizagem:

emprego.
Na escola, funciona ainda o Gabinete de Apoio às

encontrem em risco de insucesso escolar.

Promover a qualidade da participação dos alunos nas

A metodologia adotada assenta:
a) Na valorização da avaliação formativa com caráter

intervenientes no processo de aquisição de
competências;
e) Num maior envolvimento e acompanhamento por parte

pedagógico, orientadas para a satisfação de

de todos os intervenientes no processo educativo;
f) Em ações de apoio ao crescimento e desenvolvimento
pessoal e social dos alunos, visando igualmente a

necessidades específicas;
d) A existência de épocas especiais de Recuperação de
Módulos;
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de Formação à Medida, apoia as empresas na elaboração
de candidaturas a Medidas Ativas de Emprego


Apoiar a criação de recursos de aprendizagem e

(financiadas pelo IEFP) e organiza estágios profissionais e

instrumentos de avaliação para as diversas compo-

curriculares. Este gabinete tem um contacto privilegiado

nentes do currículo;

b) No ensino individualizado e dirigido às capacidades,
c) Em ações de acompanhamento e complemento

elaboração de projetos de formação, indo ao encontro das
necessidades das mesmas, disponibilizando um serviço

pertencem;

participação e responsabilização por parte de todos os

motivação e ritmo próprio de cada formando;

atividades da turma a que pertencem e nos demais
contextos de aprendizagem;

Apoiar os docentes do grupo ou turma a que os alunos

sistemático positivo e contínuo, onde se privilegia a

Empresas (GAE) que dá apoio às empresas da região na

com o tecido empresarial e solicita e organiza, junto do


Desenvolver metodologias de intervenção interdisci-

mesmo, a Formação Prática em Contexto de Trabalho,

plinares que facilitem os processos de aprendizagem, de

destinada aos formandos que frequentam o 2º e º 3º ano

autonomia e de adaptação ao contexto escolar;

dos cursos profissionais, assim como os formandos que


Promover a criação de ambientes estruturados, ricos em

promoção da saúde e a prevenção de comportamentos de

comunicação e interação, fomentadores da aprendi-

risco.

zagem;
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frequentam os cursos de educação formação.

5.4 Escola associada da UNESCO
“Desde a sua criação, em 1945, a missão da UNESCO tem sido a de contribuir para a construção da paz, erradicação da
pobreza, o desenvolvimento sustentável e o diálogo intercultural, tendo a educação como uma das suas principais
atividades para alcançar este objetivo. A UNESCO tem o compromisso de possuir uma visão holística e humanística da
educação de qualidade em todo o mundo, o direito à educação, desempenhando um papel de qualidade no desenvolvimento
humano, social e económico.” (In, unescoportugal.mne.pt).
Em novembro de 2018, a Escola Profissional do Montijo integrou a rede de escolas associadas da UNESCO e, como tal,
trabalhamos no sentido de praticar um ensino intercultural, privilegiando o trabalho de equipa e um ambiente criativo e
empreendedor. A Rede trabalha em prol de quatro grandes temas de estudo:
1. As preocupações mundiais e o papel das Nações Unidas;
2. A educação para o Desenvolvimento Sustentável;
3. A paz e os Direitos Humanos;
4. A aprendizagem intercultural.
Como escola associada comprometemo-nos:

A desenvolver atividades inovadoras e elaborar novas abordagens, métodos e recursos pedagógicos para promover a paz e

6. DIAGNÓSTICO ESTRATÉGICO

uma educação de qualidade para todos;

A tomar parte nas iniciativas da UNESCO, projetos emblemáticos, campanhas, concursos e a testar materiais e projetos

Partindo de uma análise cuidada dos fatores internos e externos associados à EPM, foi-nos possível averiguar os pontos

pedagógicos;

A reforçar a cooperação entre as escolas, participando em parcerias e assegurar a partilha de experiências e

fortes e fracos, oportunidades e constrangimentos associados à nossa organização. A constatação destes factos foi o ponto
de partida para o planeamento estratégico que orienta a nossa ação, pelo que foi fundamental a participação de toda a

competências;

Inspirar-se nos quatro pilares de educação Delors, Aprender a fazer, Aprender a ser, Aprender a conhecer, Aprender a viver

equipa na tomada de decisões. Nos pontos que se seguem, estão agrupadas e sistematizadas as categorias que
caracterizam a nossa realidade.

juntos;

A enviar ao enador Nacional um relatório anual sobre as atividades da escola.
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6.1 Matriz SWOT

6.2 Metas, Objetivos e Indicadores

PONTOS FORTES

PONTOS FRACOS

Forte enraizamento local e regional, que reflete, através dos seus

A falta de infraestruturas tecnológicas e oficinais na envolvente impede a

Associados, os interesses económicos e sociais desta região.

diversificação de oferta formativa, adequada às necessidades do mercado

À Escola Profissional do Montijo compete contribuir para a qualificação e modernização dos recursos humanos da região. O
Projeto Educativo terá a vigência de três anos e, de acordo com os princípios e valores orientadores, estabeleceram-se os
seguintes objetivos e metas:

de trabalho, identificadas pela tutela.

META: MELHORAR A SATISFAÇÃO DO CLIENTE
Vasta experiência na área da educação e formação e áreas de intervenção

A elevada dependência dos financiamentos públicos, muitos deles

social em parceria com diversos agentes instalados no terreno.

assentes em fundos comunitários, cujas regras obrigam ao pagamento
antecipado da despesa, que só, posteriormente, serão reembolsados.


Objetivo Estratégico: Promover o aproveitamento modular dos formandos.

Estratégias de Atuação: Promover o aproveitamento modular dos formandos, aumentando a taxa do nº de módulos

Uma organização sólida, possuindo um quadro de recursos humanos

O impacto do financiamento bancário obtido para a construção do novo

concluídos, por turma, no ano letivo e diminuindo o nº de módulos em atraso dos formandos a frequentar o 3º ano do curso.

muito experiente no domínio da gestão técnico-pedagógica e uma bolsa

edifício tem-se revelado sustentável, embora se traduza num custo


Indicador: Nº de módulos/ano sobre o nº de módulos concluídos e Nº de módulos em atraso sobre o nº de módulos em

de formadores eclética e competente.

significativo de funcionamento.

A obtenção da Certificação do Sistema de Gestão da Qualidade pela APCER

Inexistência de instalações para a prática de desporto, junto do novo

(norma de referência NP EN ISO 9001:2008), no âmbito da qualificação de

edifício.

atraso n-1.

META: DESENVOLVER E DIVERSIFICAR A FORMAÇÃO PROFISSIONAL

recursos humanos através da intervenção na educação na formação e na
dinâmica socioeconómica da região.


Objetivo Estratégico: Implementar a oferta formativa.

Estratégias de Atuação: Implementar a oferta formativa, aumentando o nº de candidatos que efetuam pré-inscrições no

Promoção de intercâmbios no âmbito do programa ERASMUS+ que
possibilitam um conjunto de parcerias a nível internacional.

ano letivo seguinte e que integram os diversos cursos ministrados.

Indicador: Nº de pré-inscrições N sobre o Nº de pré-inscrições N-1.

Objetivo Estratégico: Promover o cumprimento do plano curricular.

Estratégias de Atuação: Cumprir horas de formação definidas no plano curricular de cada curso/turma.

OPORTUNIDADES

CONSTRANGIMENTOS

Existência de uma estratégia de intervenção integrada no tecido

A indefinição das políticas a média prazo por parte da tutela, a

económico, social e cultural do concelho, assim como de mecanismos

descontinuidade das ofertas formativas e os tempos de resposta às

facilitadores de inserção, beneficiando a mesma de um grande

candidaturas efetuadas, muitas vezes, não permitem um planeamento

enraizamento local e regional.

adequado e atempado das intervenções formativas.

Um moderno edifício, que se encontra devidamente equipado e adequado

Elevada taxa de abandono/insucesso escolar e as baixas qualificações da

para responder a alguns dos constrangimentos vividos na sociedade

população adulta.


Indicador: Horas previstas sobre as horas lecionadas.

portuguesa no que respeita à educação e formação de jovens e adultos
A EPM/AFPDM é fornecedora de mão-de-obra qualificada, disponibilizando

Modelo de financiamento, definido pela tutela, que obriga a uma grande

anualmente jovens com o nível 4 de qualificação e ajusta

disponibilidade de tesouraria, e que se tem caracterizado por atrasos

permanentemente a oferta formativa às necessidades

muito significativos na liquidação de adiantamentos e reembolsos.

do mercado de trabalho.
Cooperação sólida e continuada com o tecido empresarial, através do

A falta de infraestruturas tecnológicas adequadas a algumas áreas de

trabalho em rede, bem como da constituição de novas parcerias.

formação.

Minimizar as dificuldades que os jovens revelam na escola com uma

Dispersão dos espaços físicos alocadas à formação técnica, o que obriga

intervenção comunitária, isto é, capacitando a população ao nível de

a um grande esforço financeiro para o aluguer dos espaços e transportes.

competências pessoais, sociais e profissionais, que permitirão abordar os
seus percursos de educação e formação de forma consciente
e diferenciada.
O elevado número de jovens que não estão integrados em qualquer
modalidade de ensino ou formação ou no mercado de trabalho.
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7. MONITORIZAÇÃO E AVALIAÇÃO

8. ESTRATÉGIA DE COMUNICAÇÃO
E DIVULGAÇÃO

DO PROJETO EDUCATIVO
A avaliação do projeto educativo requer que sejam

possibilitando, se necessário, o reajustamento do Plano

É pela comunicação que conseguimos conhecer a

avaliados pelo Gabinete de Comunicação/Imagem e,

implementadas estratégias que conduzam à melhoria da

de Trabalho Individual definido para a FCT. A avaliação

identidade da nossa Associação/Escola. A maneira como

sempre que necessário, pelo Conselho de Administração.

qualidade do serviço prestado pela escola, quer ao nível da

assume também um caráter sumativo, conduzindo a uma

esta comunica condiciona as possibilidades de

O material de comunicação é elaborado e registado de

sua organização ou funcionamento, quer ao nível dos

classificação final da mesma, a qual tem por base os

desempenho, o nível de efetividade que alcança e a sua

acordo com uma codificação específica, criada para o

processos pedagógicos implementados, constituindo-se

elementos presentes no Dossier da Formação em Contexto

viabilidade, o seu êxito ou o seu fracasso.

efeito. O contacto entre os colaboradores internos é feito

num veículo de promoção, de boas práticas, de melhoria

de Trabalho, a saber: Avaliação Qualitativa do Desempenho

A comunicação interna pressupõe um conjunto de

por Comunicação Interna (MD154), devidamente registada

de resultados e de constante aperfeiçoamento do serviço

na FCT (preenchido pelo formando e tutor) e Avaliação da

dispositivos de informação. Esses dispositivos são

e identificada. A comunicação institucional com os

prestado.

Formação na Entidade de Acolhimento igualmente

aspetos constituintes da comunicação e contribuem para

diversos parceiros, entidades reguladoras, tecido

Na EPM implementou-se um conjunto de mecanismos de

preenchido pelo tutor, a Avaliação do Relatório de FCT e o

o alcance dos objetivos organizacionais, pela

empresarial e outros é realizada por ofício e via email.

monitorização do processo do Ensino Profissional, através

Relatório Final da Avaliação da FCT, preenchidos pelo

disseminação e controle da informação, mantendo

A divulgação da Associação/EPM é importante, na medida

dos quais se permite aferir o cumprimento das estratégias

Diretor de Curso.

sempre uma certa coesão interna em torno de um

em que usar a comunicação adequada com o público-alvo

e o alcance dos objetivos delineados: O Mapa de Gestão de

No final de cada ano civil é elaborado o Balanço AFPDM, o

determinado número de valores que precisam ser

é conseguir passar o conceito ou o serviço oferecido. Os

Objetivos e Metas (MD481) que monitoriza duas fases –

qual inclui uma análise dos diversos projetos da

reconhecidos e compartilhados por todos, para que todos

eventos em que participamos são oportunidades perfeitas

Planear/Executar e Verificar/Atuar; a avaliação de reação,

Associação, entre os quais toda a atividade ligada ao

contribuam para os seus objetivos e interesses

para a promoção e divulgação da escola de forma a criar

pelos formandos, através da Ficha de Avaliação da

Ensino Profissional. O Balanço constitui-se como um

organizacionais.

elos com o exterior, pois um evento bem-sucedido gera

Qualidade da Formação (MD46); a Avaliação de

documento de avaliação das ações desenvolvidas na

O trabalho de comunicação externa está entre as

publicidade gratuita e chama a atenção do público,

Desempenho dos Formadores (MD89), preenchido por

escola e constantes no Plano de Atividades. Este relatório

ferramentas mais indicadas para estreitar as relações

fortalece o posicionamento e reforça a imagem da

estes e pelos coordenadores de curso. A monitorização é

é um documento fundamental, pois, para além da sua

AFPDM/EPM - clientes externos. Ela contribui para a

Associação/Escola. Para além de eventos locais, como

igualmente levada a cabo pelo Procedimento Específico de

função de avaliação, ele assume igualmente funções de

eficácia organizacional quando ajuda a conciliar os

feiras, presença em superfícies comerciais e muitos

Medição, Análise e Melhoria (PE-MAM-06) através da

diagnóstico e de informação. Diagnóstico, na deteção de

objetivos da Associação/EPM com as expectativas dos

outros, a escola desloca-se todos os anos a escolas do

análise de possíveis reclamações e não conformidades,

constrangimentos na consecução das metas e objetivos

seus públicos estratégicos. Para que tal situação se

Concelho, por forma a divulgar a oferta formativa junto das

resultantes da atividade diária e ainda de situações

definidos e procurar, desse modo, introduzir eventuais

efetive foram previstos procedimentos para as situações

mesmas e, consequentemente, junto dos alunos que

identificadas, tanto em auditorias externas como

alterações e melhorias no plano de atividades seguinte.

de contacto interno e externo com o intuito de se

terminam o 9º ano e têm no ensino profissional uma

internas, às quais o processo é sujeito periodicamente.

Informativo, no sentido de disponibilizar à comunidade

assegurar a sua eficácia. A Associação/EPM criou um

oferta para a progressão dos estudos. Também na

A avaliação no processo de Formação em Contexto de

educativa informação relevante, permitindo assim, um

documento de requisição e registo de materiais de

imprensa local, através de diversas publicações pontuais,

Trabalho (FCT) assume também um caráter contínuo e

maior conhecimento e avaliação relativamente ao futuro

comunicação (MD123) onde são formalizados os

a escola divulga as atividades que realiza e que considera

sistemático e permite, numa perspetiva formativa, reunir

da escola.

diferentes pedidos de comunicação internos, de forma a

pertinentes que sejam conhecidas pelo exterior.

comunicar com os clientes externos. Os pedidos são

Após a validação pelo Conselho Pedagógico e da

informações sobre o desenvolvimento das aprendizagens,
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aprovação pelo Conselho de Administração, a divulgação
do projeto educativo será feita a toda a comunidade
através das diferentes estruturas da escola. O momento
da apresentação do projeto educativo constitui uma
oportunidade para a efetiva mobilização de todos, em
torno do grande objetivo que é a concretização das metas
nele estabelecidas. Assim, são definidos os seguintes
momentos e modos de divulgação do PE:

Apresentação aos novos alunos, Pais/Encarregados de

Educação, novos professores e novos funcionários em
sessões de receção;

Disponível online e, de forma destacada, através da

página eletrónica da escola;

Apresentação e aprovação aos Associados em

Assembleia Geral.
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