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DOCUMENTO BASE

 

 
 

Nome da entidade formadora 

Associação Para O Ensino Profissional Do Oeste / Escola Técnica Empresarial do Oeste 

 

 

 

Morada e contactos da entidade formadora 

Rua Cidade de Abrantes, nº 8, 2500-146 Caldas da Rainha 

 - 262 842 247 

 - geral@eteo-apepo.com 

 
 
 

Nome, cargo e contactos do responsável da entidade formadora 

Filomena Maria Marques Seabra Rodrigues, Presidente da Direção 

 - 262 842 247 

 - filrodrigues@eteo-apepo.com 

 

 

 

(Inserir,  a partir da página  seguinte, o Documento Base para o  alinhamento  com o Quadro EQAVET, 
datado e assinado, considerando na sua elaboração as orientações presentes no Guia para o Processo 
de Alinhamento com o Quadro EQAVET, ANQEP, I.P., 2018) 
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Contextualização e enquadramento do Documento-Base  

Escola Técnica Empresarial do Oeste 

 

A Escola Técnica Empresarial do Oeste é uma escola profissional, pessoa 

coletiva de direito privado e sem fins lucrativos, sujeita à tutela cientifica, 

pedagógica e funcional do Ministério da Educação, presta serviço público de 

educação, integrando a rede de entidades formadoras do Sistema Nacional de 

Qualificações. 

Iniciou a sua atividade em 1990, em Caldas da Rainha por iniciativa de 

entidades locais/regionais (Câmara Municipal das Caldas da Rainha, ACCCRO 

- Associação Empresarial das Caldas da Rainha e Oeste, AIRO - Associação 

Empresarial da Região do Oeste e a então, Região de Turismo do Oeste, agora 

Turismo do Centro de Portugal), através de um Contrato Programa com o 

Ministério da Educação, com o objetivo de formar técnicos especializados em 

áreas em que a região fosse carenciada, por forma, a responder à necessidade 

de recursos humanos qualificados do mercado de trabalho. 

Em 1999, com a publicação do Decreto-Lei nº 4/98, foi criada a APEPO - 

Associação Para O Ensino Profissional Do Oeste, entidade proprietária da 

Escola, cujos associados são os seus fundadores e desde dezembro de 2014, 

o Montepio Rainha D. Leonor - Associação Mutualista.  

Tem como principal objetivo o desenvolvimento de atividades culturais, 

científicas, tecnológicas e pedagógicas no âmbito do ensino e formação 

profissional. Forma preferencialmente, técnicos intermédios de nível IV e 

embora o objetivo imediato seja a inserção dos seus diplomados na vida ativa, 

estes podem também optar pelo prosseguimento de estudos no ensino superior 

ou em cursos pós-secundários, sendo reconhecidas as suas habilitações em 

todos os países da União Europeia. Rege-se atualmente pelo Decreto Lei 

92/2014, de 20 de junho, que estabelece o regime jurídico das escolas 

profissionais privadas e públicas.  
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A Escola iniciou a sua atividade, nos Pavilhões do Parque D. Carlos I, tendo-se 

mudado para um edifício próprio construído de raiz em 2005, cofinanciado pelo 

FEDER (Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional) e pela Câmara 

Municipal das Caldas da Rainha. 

A ETEO aposta num Corpo Docente e Técnico qualificado, tendo procurado 

recrutar profissionais de reconhecido mérito no mercado, com habilitação 

superior e experiência pedagógica. Para as disciplinas técnicas, privilegia-se o 

recrutamento de quadros de empresas, com experiência profissional 

reconhecida na área. A estabilidade do Pessoal Docente é significativa, muitos 

estão desde o inicio da Escola e outros à largos anos, tendo todos experiência 

de formação.  

Empenha-se em ser uma Escola inclusiva, em que cada aluno 

independentemente do seu contexto pessoal e social, encontre respostas às 

suas potencialidades, expetativas e necessidades, incentivadora e 

recuperadora de motivação para a progressão escolar qualificante, promove a 

qualificação de jovens, dando oportunidades iguais de aprendizagem, 

facilitadoras da sua integração social e profissional em termos igualitários 

(acesso e participação no mercado de trabalho), bem como a capacidade 

critica destes e a formação de novas mentalidades, contribuindo assim, para a 

construção de uma sociedade mais equitativa. 

Assim, o seu projeto educativo procura envolver todos com sentido de 

pertença.  

Aposta fortemente na internacionalização, principalmente no Espaço Europeu, 

(visitas de estudo e de mobilidades através do Programa Erasmus+ no âmbito 

do qual a Escola está certificada desde 2015, com a “VET Mobility Charter”) por 

forma a desenvolver novas competências, facilitadoras de empregabilidade e 

de realização pessoal e profissional, dos alunos e do staff, afirmando-os como 

cidadãos do mundo. 
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A ETEO tem em implementação um Sistema de Garantia da Qualidade, 

alinhado com o Quadro de Referência Europeu de Garantia da Qualidade Para 

a Educação e Formação Profissional (EQAVET), por forma a promover a 

melhoria contínua da educação/formação profissional ministrada, com o 

envolvimento, cooperação, motivação e responsabilização do público interno e 

externo. Para tal, foi constituído um Gabinete da Qualidade e a respetiva 

equipa técnica, que em estreita colaboração com a Direção, dinamiza o 

processo, envolvendo todos os intervenientes (stakeholders internos e 

externos).  

Este Projeto tem como objetivo o desenvolvimento da atividade da Escola, 

numa ótima sempre presente de melhoria contínua e inovação, para a 

promoção do desenvolvimento local, regional e do País.  

Promove-se: 

 o desenvolvimento e utilização de instrumentos que permitam 

documentar, desenvolver, monitorizar, avaliar e melhorar a eficiência da 

educação e formação profissional da ETEO e a qualidade das práticas 

de gestão; 

 a transparência e a qualidade de competências e qualificações 

facilitadoras da integração no mercado de trabalho nacional e 

internacional;  

 a operacionalização de estratégias que respondam às expectativas dos 

jovens e das famílias e às necessidades do mercado de trabalho; 

 o enquadramento das alterações e melhorias estruturantes no futuro, 

articuladas com a evolução da realidade económica, social e laboral, 

essenciais para a manutenção e melhoria da qualidade;  

 a optimização dos processos organizacionais com recursos a 

ferramentas diversas, tais como, a implementação do regulamento de 
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proteção de dados, legislação referente a segurança e saúde no 

trabalho, entre outros. 

 

Aposta-se na formação integral de jovens, enquanto cidadãos socialmente 

responsáveis, assente num conjunto diversificado de valores e capacidade 

empreendedora, critica e inovadora.  

O Documento-Base encontra-se incorporado no Projeto Educativo, que pode 

ser consultado no site da ETEO em https://eteo-apepo.com/. 

 

 

 


