
MENSAGEM DA DIRETORA

O Quadro de Referência Europeu de Garantia da Qualidade para o Ensino e a Formação Profissionais (Quadro
EQAVET), instituído pela Recomendação do Parlamento Europeu e do Conselho de 18 de junho de 2009, foi
concebido para melhorar a Educação e Formação Profissional (EFP) no espaço europeu. 

O Quadro EQAVET permite abranger, não apenas as escolas profissionais, como também as restantes tipologias de
operadores de EFP com oferta de formação inicial para jovens de nível de 4 do Quadro Nacional de Qualificações. 

A ANQEP, I.P. é responsável pela definição das orientações técnico metodológicas de apoio, quer ao processo de
alinhamento dos sistemas de garantia da qualidade a implementar pelos operadores de EFP, quer à verificação de
conformidade dos sistemas de garantia da qualidade implementados com o Quadro EQAVET.

A verificação de conformidade EQAVET é assegurada por peritos que integram a bolsa de peritos externos
constituída e gerida pela ANQEP. Os peritos externos são docentes ou investigadores do ensino superior com
experiência no domínio da gestão e/ou avaliação de sistemas de garantia da qualidade, preferencialmente com
conhecimentos no domínio do ensino profissional. Estes peritos são indicados pelas instituições de ensino superior
que estabeleceram um protocolo de colaboração com a ANQEP no âmbito da implementação de sistemas de garantia
da qualidade na educação e formação profissional, em alinhamento com o Quadro EQAVET.

APRESENTAÇÃO

A procura de excelência e a melhoria contínua fazem parte do ADN do INETE. Há anos que monitorizamos indicadores, efetuamos planos de
melhoria, avaliamos e revemos processos. A certificação EQAVET veio permitir reanalisar processos e sistematizar procedimentos.Consideramos

que todos os modelos que permitam pensar a escola constituem uma mais valia para o seu desenvolvimento. O envolvimento dos stakeholders
externos é essencial para conseguirmos encontrar novas perspetivas. O contributo dos pais, das empresas, de associações empresariais traz um

outro olhar sobre o que somos e o que queremos ser. E o que dizer do contributo os alunos? É para eles e por eles que somos escola. Este é um
processo que nunca está terminado.Sinto que neste momento somos uma escola ainda mais rica, mais participada, mais democrática. Obrigada a

todos os docentes, funcionários, alunos, pais, empresas por tornarem o INETE uma escola cada vez melhor!
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ESTABELECIMENTO DE PARCERIAS

Enquanto escola profissional, o INETE sempre privilegiou as parcerias com o mundo empresarial, não só pela
necessidade de integrar os nossos alunos em empresas para a realização da formação em contexto de
trabalho, mas também, pela importância de estarmos atentos às tendências do mercado de trabalho nos
diferentes setores de formação. O desenvolvimento de projetos com empresas, a promoção de palestras na
escola, por profissionais de várias áreas e as visitas de estudo, marcam momentos chave destas parcerias.
  No entanto, o público que nos procura está cada vez mais interessado em prosseguir estudos, o que nos
levou a intensificar as parcerias com diferentes estabelecimentos de ensino superior. Por outro lado,
procuramos ligações a entidades diversas que promovam ações inovadoras e que daqui possamos retirar
boas práticas para a nossa ação educativa. A parceria estabelecida com a Comissão para a Igualdade no
Trabalho e no Emprego é prova disso. O processo de Certificação EQAVET apela a um maior estreitamento
de laços com os diversos stakeholders. A existência de um Conselho Consultivo é um bom exemplo disso e
este ano instituímos a Assembleia dos Representantes dos Encarregados de Educação. O relacionamento
com os encarregados de educação sempre foi próximo, no que diz respeito ao acompanhamento dos alunos
(articulado com o orientador educativo), pretende-se a este nível, outro tipo de contributo. Temos
encarregados de educação a trabalhar em variadas áreas, cuja experiência e visão são uma mais-valia para
nós e, agindo em sinergia, podemos reforçar a nossa ação na área da qualidade, não só formativa, mas
também ao nível do funcionamento da escola.

REFORMULAÇÃO DE ALGUNS PROCESSOS

O trabalho envolvido em todo o processo de certificação levou ao repensar de alguns processos e ao
surgimento de novas estratégias de intervenção.  Eis alguns exemplos: 

O EQAVET NO INETE | PARCERIAS E REFORMULAÇÃO DE PROCESSOS

1.
 Divulgação, de forma mais

sistemática, na página do
INETE de documentação,

atividades e dados, que
julgamos de maior

pertinência a partilha

2.
Reflexão e identificação

dos nossos eixos de

atuação

3.
Atualização dos Objetivos
Estratégicos; revisão dos
Objetivos Operacionais e

determinação, sempre que

necessário, de novas metas
a alcançar

4.
Revisão dos Questionários

de Satisfação, a aplicar a
alunos, encarregados de

educação, docentes,
pessoal não docente e

entidades parceiras

5.
Implementação sistemática

de balanços semestrais e
respetivos planos de

melhoria, com divulgação de
resultados junto da

comunidade educativa

6.
Revisão de formulários

e documentos e
explicitação de
procedimentos

7.
Adaptação do modelo de apoio

aos alunos, dando continuidade
aos horários de

acompanhamento já existentes,

mas flexibilizando
disponibilidades e

agendamentos



CONTACTOS COM DIPLOMADOS E EMPREGADORES
A orientação da carreira no INETE é realizada numa perspectiva de continuidade e
desenvolvimento do percurso dos alunos e diplomados. De modo geral poderemos oganizar
em 3 fases: 

1) ADMISSÃO DOS ALUNOS NA ESCOLA
O processo tem início no momento em que os alunos se candidatam à escola – analisar em
conjunto com cada aluno e por vezes com a família, sobre os objetivos de vida, percurso
escolar e características pessoais (interesses, personalidade, capacidades, entre outros) e a
sua integração no curso do INETE. Depois de conhecer os alunos, procura-se dar a conhecer à
Direção e às Direções de Curso as principais caraterísticas dos mesmos de modo a que
possam promover o sucesso escolar dos mesmos. 

2) PREPARAR O PÓS 12.º ANO
Se um aluno pretende candidatar-se ao ensino superior depois do curso profissional a sua
preparação poderá começar ainda no 10º ou no início do 11ºano, de modo a realizar com
sucessso os exames nacionais. Assim, são promovidas sessões de informação para as turmas e
para encarregados de educação e posteriormente são realizados atendimentos
individuais.  Como as regras de acesso ao ensino superior estão em constante mudança é
importante que a escola e o JNE não sejam entraves ao percurso destes alunos. Assim, o
gabinete alerta a Direção da escola para as várias alterações que vão surgindo e questiona o
JNE sempre que necessário.  

3) DIPLOMADOS DEPOIS DE TERMINAREM O CURSO A LIGAÇÃO COM A ESCOLA FAZ-
SE A TRÊS NÍVEIS
- Apoio na inserção no mercado de trabalho: ao longo do ano, o gabinete recebe ofertas de
emprego nas áreas profissionais dos cursos da escola. Essas ofertas são divulgadas aos
diplomados através da página Rumo Inete no facebook (trata-se de uma página fechada onde
os “amigos” são maioritariamente diplomados do INETE), de modo a que os interessados
possam responder diretamente. Também é prestado um apoio individual de incentivo à
realização de candidaturas espontâneas e de análise de potencialidades do diplomado; 
- Continuação do apoio relativo à continuação de estudos pós-secundários – apoio na
candidatura e outros; 
- Levantamento da situação socioprofissional dos diplomados – é realizado um questionário
online onde se pede aos diplomados para responderem sobre a sua situação atual e criada
uma base de dados para o efeito. Como recurso contacta-se telefonicamente os diplomados
ou o encarregado de educação.

PRESENTE E FUTURO |  O PAPEL DO GABINETE RUMO



MOBILIDADE DO PROJETO LET’S STOP BULLYING TOGETHER  

A mobilidade de alunos e professores espanhóis, do IES Joaquín
Turina, e franceses, do Lycée d’ Alembert, em Lisboa, de 2 a 8 de
fevereiro,    teve como tópico conhecer as estratégias e as políticas
educativas para o combate ao Bullying nas escolas. O grupo Erasmus
desenvolveu várias atividades com o objetivo de compreender e
promover iniciativas com o intuito de agir num contexto de bullying.
Na avaliação realizada no final, os alunos destacaram a aprendizagem
sobre novas culturas e formas de ver o mundo, bem como a
oportunidade de fazer amizades incríveis, e mostrar o que Portugal
tem de melhor para oferecer a quem nos visita.

ELEIÇÕES DO PROJETO DE DAC “ VAMOS A VOTOS” – TEAC18  
No âmbito dos projetos de autonomia e flexibilidade curricular, a turma de 11º ano do

curso de Técnico de Eletrónica Automação e Comando,   desenvolveu um projeto de

cariz cívico intitulado “ Vamos a Votos”. Os alunos têm aprendido as regras da

participação democrática e do sentido de voto numa campanha eleitoral, tornando-se

também agentes de ação política, constituindo partidos com o objetivo da melhoria da

vida da comunidade escolar.  Os alunos dinamizaram uma Assembleia de escola, que

contou com a participação dos delegados e subdelegados de todas as turmas da escola.

Os três partidos apresentaram as suas propostas de intervenção e responderam às

questões colocadas pela assistência.  No final, puderam aferir o impacto das suas

apresentações com uma votação através da aplicação Mentimeter.  Em atividade de

campanha eleitoral, foram às salas de aula dando conta das suas propostas para que os

colegas pudessem determinar o seu sentido de voto.A eleição contou com uma

participação bastante expressiva dos alunos, tendo determinado que o PCJ - Partido

Cooperativo da Juventude fosse o eleito como o mais capaz para concretizar as suas

promessas eleitorais.

O processo de certificação EQAVET permitiu analisar com cuidado e, numa outra perspetiva, os vários
procedimentos do serviço (principalmente ao nível do processo de admissão de novos alunos e do

acompanhamento de diplomados). Desta forma, foi possível fazer os reajustamentos necessários, de modo a
resultar em melhoria contínua e eficiência do serviço prestado.

Dra Ana Baio, Psicóloga do Gabinete Rumo

A TRANSVERSALIDADE | PARCERIAS INTERNACIONAIS

DAR VOZ AOS ALUNOS | ENSINAR PARA A DEMOCRACIA

A RELAÇÃO COM A COMUNIDADE | SER SOLIDÁRIO

CAMPANHA DE RECOLHA DE ALIMENTOS PARA ANIMAIS

A atividade de recolha de bens alimentares e de agasalhos, promovida pelos
alunos do curso de TMI, conseguiu angariar 500kg de comida e outros bens.
Os alunos conseguiram reunir ainda 455€ para entregar à Associação Chão
dos Bichos. Todos os envolvidos, alunos, professores, pais e amigos,
concretizaram esta iniciativa de forma louvável e muito meritória.



Poder integrar a equipa de trabalho da Qualidade foi um desafio muito interessante e intenso. Tem sido muito
gratificante participar na construção de uma escola melhor. O trabalho desenvolvido no sentido da obtenção

da certificação trouxe a necessidade de tornar evidentes práticas e procedimentos já implementados no INETE,
mas também a oportunidade de pensar em novas formas de organização. Endereço, desde já uma palavra de

agradecimento à Dra Fernanda Torres e à Dra Sandra Marques pelo trabalho desenvolvido
Dra Ana Marques, Orientadora Educativa do Curso de TGPSI

DE FORA PARA DENTRO | OS PROTOCOLOS COM A TAP E COM O
AERÓDROMO DE SANTA CRUZ

VISITA AOS HANGARS E ÀS OFICINAS DE MOTORES DA
TAP

No dia 23 de Janeiro, a turma de 11º ano de Técnico de
Mecatrónica visitou os hangars e oficinas de motores da TAP.
Acompanhados dos professores, os alunos tiveram a
oportunidade de conhecer numa dimensão real, processos de
trabalho inovadores, refletir sobre o impacto que os mesmos
têm no desempenho técnico dos colaboradores, bem como
tomar consciência de vãrios contextos profissionais onde se
desenvolvem  algumas áreas do curso.

Em 2016 foi-me apresentado um desafio: fazer parte da equipa que iria tratar do processo de certificação EQAVET. Sendo esta uma área do
meu interesse, aceitei com agrado o desafio. Este é um processo com mais de 4 anos, caracterizado por um caminho lento, mas firme no sentido
de refletirmos sobre os processos, auto-avaliarmos a nossa prática, planearmos ações de mudança e aferirmos constantemente resultados e
impactos das nossas ações.  No INETE sempre houve a prática da medição e avaliação de dados. Procurou-se dar continuidade a esta prática,
mas de forma mais sustentada e articulada com os restantes elementos da Comunidade Educativa. As incertezas no caminho foram várias, mas
nunca foram vistas como obstáculos mas sim como pistas de reflexão para a tomada de decisão! Erros? Decisões precipitadas? Comunicações
deturpadas? Certamente existiram, mas quem está no processo procurou sempre transformar o erro em aprendizagem!  O ano letivo
2019/2020 foi caracterizado pelo culminar do processo de candidatura à certificação EQAVET. Reformulámos documentos, reunimos a equipa
com maior regularidade, chamámos mais uma vez parceiros, colaboradores diretos e alunos a participar e a contribuir para este
processo. Aguardamos a auditoria e ansiamos pelo Selo de Certificação, no entanto, uma coisa é certa: seja qual for o desfecho, o envolvimento
com a qualidade e os processos associados já faz parte da nossa identidade, o investimento na melhoria será sempre uma prioridade!
Dra Sandra Marques, Orientadora Educativa/ Equipa EQAVET

VISITA DE ESTUDO AO AERÓDROMO DE SANTA CRUZ  

A turma do Curso de Técnico de Manutenção Industrial de

Aeronaves visitou o Aeródromo de Santa Cruz, no Concelho

de Torres Vedras, local onde irão decorrer as aulas práticas

da formação técnica.  O objetivo da visita teve o intuito de

observar a organização e os procedimentos internos de um

serviço de manutenção de aeronaves.



REUNIÃO DO CONSELHO CONSULTIVO   

Aconteceu no dia 4 de fevereiro, no INETE o Conselho Consultivo,

constituído pela Administração e Direção, Direções de Curso,

representantes dos alunos pela Associação de Estudantes,

representantes dos Encarregados de Educação e várias individualidades

com   Know-how ligados ao Core Business da Escola.  Discutiram-se

orientações estratégicas, melhores práticas de gestão, bem como a

implementação de planos de ação.

REUNIÃO DOS  REPRESENTANTES DOS ENCARREGADOS DE
EDUCAÇÃO 

Decorreu, no dia 28 de janeiro, a Reunião  dos    Representantes
Encarregados de Educação. Neste primeiro encontro houve a
preocupação de fazer uma apresentação do  Processo EQAVET.
Houve ainda a apresentação dos Eixos e Objetivos estratégicos
do INETE – Dinâmica de grupo para a recolha de sugestões que
foi muito produtiva. Os presentes realizaram igualmente a
nomeação de Representante de Encarregados de Educação para o
Conselho Consultivo.

DE DENTRO PARA FORA |  SÍNTESE DE ATIVIDADES COM PAIS E PARCEIROS

BREAKFAST PITCH
Decorreu a 27 de fevereiro, um pequeno almoço conjunto para
reflexão e melhoria das nossas práticas pedagógicas e
organizacionais. Organizados de acordo com a metodologia
World Caffé, os participantes foram desafiados a encontrar
propostas para questões estruturantes da vida da escola.

Estas reuniões do Conselho Consultivo são deveras importantes, na medida em que permitem à escola estar em constante progresso. Um dos aspetos
que torna esta reunião tão vantajosa para a nossa instituição é o facto de serem debatidas ideias com os mais diversos tipos de pessoas e
consequentemente opiniões.  Outro aspeto a salientar foi o facto de sentir que todas as opiniões são importantes, valorizadas e tidas em conta,
inclusive a de dois novos alunos que frequentam o instituto Inete há menos de um ano. Senti também que foi bastante enriquecedor para mim,
enquanto pessoa e aluno, estar em contacto com uma realidade distante da que estou habituado. Nesta tudo tem de ser formal e a boa educação tem
de prevalecer.  Considero fundamental que os alunos estejam presentes em reuniões deste género, pois, querendo ou não, o futuro está nas nossas
mãos. De facto, quanto mais cedo formos capazes de expor as nossas ideias e formalizar as nossas opiniões mais depressa iremos crescer, o que nos
permitirá ser bem-sucedidos e independentes. No que ao formato da reunião diz respeito não tenho qualquer aspeto a apontar. Foi bastante prática e
funcional, uma vez que cumpriu com todos os requisitos.  As vantagens desta reunião já foram mencionadas anteriormente. Relativamente às
desvantagens tenho apenas a dizer que gostaria de ter tido contacto e ter debatido ideias com pessoas que estavam noutras mesas. Tenho a certeza
que me iriam acrescentar algo, não só a mim como também à escola.

Rodrigo Ribeiro, Vice-Presidente da Associação de Estudantes | Aluno do Curso Técnico de Mecatrónica



Estas reuniões são muito importantes, pois conseguimos assim melhorar alguns aspectos que
precisam ser trabalhados e é bastante importante os alunos estarem presentes ou
representados, porque ninguém sabe melhor o que eles precisam e desejam para a melhoria da
escola.O formato da reunião foi bastante adequado.  Começou com uma breve introdução e
explicação e depois passou para uma parte de discussão para ver o que se podia fazer para
melhorar.  Fomos divididos em grupos de trabalho;   cada um tinha de se focar em algo
relacionado com a sua área, na melhoria da escola.  Realmente nao vi desvantagens, pois a
reunião foi bastante bem preparada e concretizada.
Pedro Galvão, Presidente da Associação de Estudantes 

INFORMAÇÃO ADICIONAL | O SITE COMO MEIO DE INFORMAÇÃO


