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Lista de Acrónimos  

  

AA                          Autoavaliação 

AEAS                     Agrupamento de Escolas de Águas Santas 

AI                           Avaliação Interna 

ANQEP                 Agência Nacional para a Qualificação e o Ensino Profissional, I.P.  

CG                          Conselho Geral 

CP                          Conselho Pedagógico  

CT                          Conselho de Turma  

DA                          Direção do Agrupamento 

EFP                        Educação e Formação Profissional 

EQAVET               Sistema de Qualidade e Melhoria Contínua do Ensino Profissionalizante  

FCT                        Formação em Contexto de Trabalho  

NA                         Não aplicável 

OE                         Objetivo Estratégico  

PA                          Plano de Ação 

PAA                       Plano Anual de Atividades  

PAP                       Prova de Aptidão Profissional  

PE                          Projeto Educativo de Escola 

SADD                    Secção de Avaliação de Desempenho Docente 
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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 de Águas Santas, Maia 

 

1.2 Morada e contactos da entidade formadora. 

 

Rua Nova do Corim  

4425-151 Maia 

Telefone: 229 712 570    E-mail:geral@aescas.net 

 

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

 

Manuel Carneiro Ferreira, Diretor do Agrupamento  

E-mail: manuelferreira@aescas.net 

 

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

 

Missão 

A nossa grande missão, enquanto escola pública, é tornar este agrupamento de escolas num 

espaço de aprendizagem, de interação e de inclusão, onde todos os alunos encontrem as 

condições propícias a uma educação de qualidade e onde possam “crescer” enquanto cidadãos 

ativos, responsáveis, autónomos, participativos, dotados de espírito crítico, mas respeitadores 

dos princípios democráticos e da diferença. 
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Destarte, e em consonância com o Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória e com 

os Dec.- Lei 54/2018, Dec.- Lei 55/2018, a Estratégia Nacional de Educação para a Cidadania 

(ENEC) e os Perfis Profissionais e Referenciais de Formação, todos eles contribuindo para este 

nosso compromisso assenta nos seguintes princípios:  

 Humanismo; 

 Inclusão; 

 Autonomia e Flexibilidade; 

 Voluntarismo. 

 

Visão 

É a forma como concebemos a escola do presente/futuro que motiva a nossa ação e nos leva a 

almejar que o nosso agrupamento se afirme e seja reconhecido como um meio educativo de 

excelência, onde se: 

 Promove intencionalmente a curiosidade face ao saber; 

 Valoriza a reflexão e a inovação; 

 Trabalha o desenvolvimento de competências (conhecimentos, capacidades e 

atitudes); 

 Promove o empenho, a capacidade de trabalho, a iniciativa e o mérito; 

 Aspira ao desenvolvimento da autonomia e da responsabilidade; 

 Valoriza a liberdade, o espírito crítico e a participação cívica; 

 Incrementa a consciência ambiental; 

 Dá particular importância à inclusão pessoal e social; 

 Pretende desenvolver a tolerância, o respeito pelo outro e o espírito de solidariedade; 

 Aprende a respeitar a herança cultural, cultivando o diálogo entre a cultura de origem 

dos seus alunos e a cultura escolar; 

 Estimula o envolvimento de toda a comunidade educativa na identificação e resolução 

de problemas; 

 Promove uma harmoniosa e sustentável convivência entre a comunidade educativa e 

o meio envolvente. 

 

1.5 Organigrama da instituição.    

 

A administração do Agrupamento é assegurada por órgãos próprios, aos quais cabe cumprir e 

fazer cumprir os princípios e os objetivos referidos nos artigos 3.º e 4.º do Decreto-Lei 

137/2012 de 2 de julho. São órgãos de administração e gestão do Agrupamento: 

 Conselho Geral 

 Diretor 
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 Conselho Pedagógico 

 Conselho Administrativo. 
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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) * 

2017 /2018 2018 /2019 
2019 
/2020 

N.º    
T/GF  

N.º   
AL 

N.º    
T/GF 

N.º   
AL 

N.º    
T/GF 

N.º   
AL 

Profissional Técnico de Gestão e Programação de 
Sistemas Informáticos 

3 68 3 65 3 60 

Profissional Técnico Auxiliar de Saúde  2 38 2 35 3 44 

Profissional Técnico de Turismo 3 66 3 71 3 63 

Profissional Técnico Comercial 0 0 0 0 1 12 

Profissional Técnico de Gestão 1 19 1 19 0 0 

 

 

1.7 Situação da instituição face à implementação do sistema de garantia da qualidade:   

 

- Criação de um sistema alinhado com o quadro EQAVET  

- Adaptação do sistema em uso ao quadro EQAVET  
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1.8 Listagem dos objetivos que a instituição definiu para o alinhamento com o Quadro 
EQAVET. (Páginas 40 e 41 do Documento Base) 

 

Indicador n.º 4 do EQAVET 

- Melhorar os resultados académicos em todos os anos de escolaridade, durante a vigência do 

PE, visando aumentar a taxa de conclusão em cursos de EFP para 82% ao fim de 1 ano e para 

85% ao fim de 3 anos. 

 

Indicador n.º 5 do EQAVET 

- Adequar a oferta formativa às necessidades dos alunos e da comunidade, pretendendo-se 
aumentar a taxa de colocação após conclusão dos cursos para 70% ao fim de 1 ano e para 80% 
ao fim de 3 anos. 
 

Indicador n.º 6 do EQAVET a)  

- Adequar a oferta formativa às necessidades dos alunos e da comunidade através do aumento 

da percentagem de alunos/formandos que trabalham em profissões diretamente relacionadas 

com o curso/área de Educação e Formação que concluíram. Pretende-se atingir os 50% ao fim 

de 1 ano e 60% ao fim de 3 anos. 

Indicador n.º 6 do EQAVET b3)  

- Apostar na diversidade das práticas pedagógicas, com reforço da dimensão experimental 

e/ou atividades práticas, com vista a aumentar a percentagem de empregadores que estão 

satisfeitos com os formandos que completaram um curso. Pretende-se atingir os 60% ao fim 

de 1 ano e 70% ao fim de 3 anos. 

Percentagem de alunos incluídos na taxa de desistência:  

a) Percentagem de alunos que pedem transferência de curso dentro da escola, 
reorientando o seu percurso formativo  

b) Percentagem de alunos que pedem transferência para outras escolas  

- Consolidar uma cultura sistemática de avaliação interna, procurando compreender os fatores 

envolvidos na taxa de desistência, visando a sua diminuição em 25%. 

Grau de satisfação 

- Consolidar uma cultura sistemática de avaliação interna, melhorando os mecanismos de 
auscultação e envolvimento dos stakeholders, de forma estruturada e sistemática. Pretende-se 
atingir os 50% ao fim de 1 ano e 70% ao fim de 3 anos. 
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1.9 Etapas do processo de alinhamento com o Quadro EQAVET. 

 

Etapas do processo de alinhamento  com o 
Quadro EQAVET 

Data Início 
(mês/ano) 

Data Conclusão 
(mês/ano) 

Elaboração do Documento Base para o alinhamento abril/2020 julho/2020 

Elaboração do Plano de Ação para o alinhamento  abril/2020 julho/2020 

Recolha de dados – Indicador 4a) 
Conclusão dos cursos 

Até 31 de dezembro do 
último ano ciclo de 

formação e até 31 de 
dezembro do ano 

seguinte ao último ciclo 
de formação Recolha 
de dados – Indicador 

5a) Colocação dos 
diplomados 

outubro/2019 

dezembro/2019 

Recolha de dados – Indicador 5a) 
Colocação dos diplomados 

outubro/2019 dezembro/2019 

Recolha de dados – Indicador 6a) 
Ocupação dos diplomados 

outubro/2019 janeiro/2020 

Recolha de dados – Indicador 6b3) 
Satisfação dos empregadores 

outubro/2019 abril/2020 

Análise contextualizada dos resultados dos 
indicadores EQAVET, e de outros em uso, e da aferição 
dos descritores EQAVET/práticas de gestão 

abril/2020 maio/2020 

Identificação das melhorias a introduzir na gestão da 
EFP 

outubro/2019 julho/2020 

Elaboração do Relatório do Operador  junho/2020 novembro/2020 

Anexo 1 ao Relatório do Operador - Plano de Melhoria maio/2020 julho/2020 

Anexo 2 ao Relatório do Operador – Fontes de 
evidência do cumprimento dos critérios de 
conformidade EQAVET 

junho/2020 novembro/2020 

 

1.10 Documentos orientadores da instituição e relatórios relevantes para a garantia da 
qualidade e indicar as respetivas ligações eletrónicas. 

 

Projeto Educativo  

Plano Anual de Atividades   

Documento Base  

Plano de Ação  
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Regulamento Interno  

Relatório e Avaliação Interna/Autoavaliação  

Relatórios de Avaliação Externa  

Dossier EQAVET 

Todos os documentos encontram-se disponíveis em:  https://portal.aescas.net/, com exceção 

do Dossier EQAVET. 

 

 

II. Gestão da oferta de EFP considerando os princípios EQAVET 

 

2.1 Fase de Planeamento  

 

Nesta fase, incluem-se as metas, os objetivos, as ações a desenvolver e os indicadores 

adequados. 

Após a candidatura ao financiamento do POCH (Programa Operacional Capital Humano) e da 

contratação da empresa de consultadoria, o Agrupamento de Escolas de Águas Santas deu 

início à implementação de um sistema de garantia da qualidade alinhado com o quadro 

EQAVET e com o Projeto educativo do AEAS que por sua vez se orienta por perspetivas 

pedagógicas atuais, que valorizam aspetos relacionados com o desenvolvimento das 

competências académicas e humanas propostas pelo documento “Perfil do Aluno no final do 

escolaridade obrigatória”. 

O Agrupamento constituiu uma equipa de trabalho que fez o levantamento e análise dos 

dados referentes aos cursos dos triénios 14/17, 15/18 e 16/19, em conformidade com os 

indicadores EQAVET selecionados, designadamente, taxas de conclusão dos cursos, 

empregabilidade e prosseguimento de estudos e satisfação dos empregadores. 

Partindo da análise destes ciclos de formação, foram definidos os objetivos/metas para 3 anos 

letivos, mencionando objetivos específicos e atividades a realizar. 

Procedeu-se também à identificação de metodologias que visam a promoção da participação 

dos stakeholders internos e externos relevantes para um contínuo processo de boas práticas e 

reforço da qualidade da oferta de educação e formação profissional. 

Um outro aspeto relevante ao nível do planeamento e da visão estratégica existente neste 

Agrupamento, relaciona-se com o elevado número de parcerias e protocolos que o AEAS 

celebra, no sentido de permitir várias dimensões importantes para o funcionamento da oferta 

formativa. 

https://portal.aescas.net/
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No âmbito destas parcerias, destacam-se aquelas que permitem a realização da FCT dos 

nossos alunos. De referir que um número significativo destas parcerias já se repete desde há 

vários anos, o que reflete a confiança no trabalho que vem sendo desenvolvido pelo 

Agrupamento. Paralelamente, vários representantes de empresas e de áreas socioprofissionais 

dos cursos são também integrados nos Júris das Provas de Aptidão Profissional que todos os 

anos são realizadas.  

A equipa EQAVET, além de apresentar o processo a toda a comunidade, construiu uma 

proposta de intervenção (Plano de Ação) consubstanciado pelo Documento Base onde foram 

definidas as práticas e ações a implementar. 

Os procedimentos, foram estruturados de forma a promoverem o alinhamento com o Quadro 

EQAVET. 

 

2.2 Fase de Implementação  

 

Nesta fase de implementação, os professores, as equipas diretivas e de coordenação e os 

demais colaboradores foram mobilizados para a execução das atividades previstas, colocando 

em prática os planos de ação, mediante a utilização dos recursos disponibilizados, 

assegurando-se a monitorização contínua e a reformulação atempada das estratégias, em 

função das dificuldades de operacionalização que têm surgindo.  

O Plano Anual de Atividades destaca-se como um dos principais documentos enquadradores 

dos recursos humanos e materiais a afetar, de forma a alcançar os objetivos definidos.  

No âmbito das várias ações previstas no Plano Anual de Atividades, surgem várias que têm 

como objetivo a participação dos alunos em diversos projetos, quer ao nível local (com 

parcerias estabelecidas com entidades do meio envolvente, como Câmara Municipal da Maia, 

Junta de Freguesia de Águas Santas, Bombeiros Voluntários de Moreira), quer ao nível nacional 

(Liga Portuguesa Contra o Cancro, LIPOR), quer de outro cariz, como, o projeto Junior 

Achievment. Com a participação e desenvolvimento destes projetos, integrados no Plano Anual 

de Atividades, pretende-se diversificar as experiências e estratégias pedagógicas e assim 

favorecer a aprendizagem e reforçar a autonomia dos alunos.  

 

No âmbito da auscultação dos stakeholders internos e externos, com vista à preparação do 

ano letivo 2020/2021, a equipa EQAVET elaborou vários questionários de satisfação dirigidos a 

docentes do ensino profissional, pessoal não docente, alunos, encarregados de educação, 

empresas parceiras no âmbito da formação em contexto de trabalho e entidades públicas.  

No entanto, devido à situação de pandemia COVID-19, a recolha de alguns dados foi um 

problema verificado. Embora tenha sido possível registar um elevado número de respostas aos 
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formulários por parte dos stakeholders internos, o mesmo não se verificou com os 

stakeholders externos.  

Esta limitação fez-nos repensar este processo e serão apresentadas melhorias para agilizar 

este processo no futuro. Além disso, não foi possível dinamizar qualquer atividade Focus Group 

nestas circunstâncias. 

O processo de formação de professores assume grande relevância, na medida em que se torna 

importante, para a construção de um modelo pedagógico diferenciado e inovador. Nesse 

sentido, a formação dos docentes do AEAS é desenvolvida de acordo com o plano de formação 

anual desenhado pelo Agrupamento e implementado pelo Centro de formação Maia-Trofa, 

sediado neste Agrupamento. 

Este plano procura ir de encontro às necessidades e expectativas dos docentes (diagnosticadas 

a partir de processos de levantamento de necessidades), mas também às opções estratégicas 

do AEAS. Verifica-se também a realização de ações formativas de curta-duração, de seminários 

e de processos de autoformação e cooperação entre docentes, através de grupos de partilha e 

reflexão conjunta. Paralelamente, os docentes são também incentivados a participar em 

encontros e momentos formativos organizados por stakeholders externos, cujas temáticas 

possam ser consideradas relevantes para a melhoria do seu desempenho.  

 

2.3 Fase de Avaliação  

 

O processo de avaliação da atividade do Agrupamento decorre, ao longo do ano letivo, de 

acordo com a metodologia que envolve uma análise dos processos e dos resultados obtidos no 

conjunto de indicadores previamente definidos na fase de planeamento (indicadores EQAVET 

e indicadores criados pelo AEAS).   

A dinâmica de avaliação sempre esteve instituída na comunidade educativa, mas nesta nova 

fase de alinhamento, procurar-se cada vez mais ir ao encontro dos indicadores EQAVET.   

O AEAS possui mecanismos de alerta precoce para antecipar desvios relativamente aos 

objetivos que estão instituídos. Para esse efeito, muito contribui o processo de informatização 

desenvolvido, com recurso a uma ferramenta de gestão pedagógica informatizada (o INOVAR), 

que permite a obtenção, em tempo real, de informação relevante para a monitorização 

quotidiana do desempenho dos alunos, com registo, por exemplo, de todas as suas avaliações 

e faltas, e com processos de alerta específicos que informam os diretores de turma de 

eventuais “desvios”, nomeadamente, em termos de registo de faltas e de criação de mapas de 

assiduidade ou, em termos de relatórios de notas e de classificações obtidas, nas diferentes 

disciplinas, por aluno ou por turma.  

No final dos 1.º e 2.º períodos letivos, os Conselhos de Turma reúnem, tendo em vista a 

avaliação dos resultados obtidos pelos alunos, bem como a aferição das práticas e 
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metodologias usadas em contexto formativo, a fim de introduzir correções e reformulações. 

Os resultados das avaliações intermédias são recolhidos e analisados pelos grupos disciplinares 

e pelos diretores dos cursos profissionais, numa lógica de balanço parcial da atividade 

desenvolvida. A análise dos dados permite a aplicação de medidas de correção dos desvios aos 

objetivos definidos, visando alcançar o sucesso educativo de todos os alunos.  

No final do ano letivo, o ciclo de avaliação completa-se, através de reuniões de Conselho de 

Turma, das reuniões de Grupos Disciplinares, do Conselho Pedagógico. Nestas reuniões, são 

analisados os resultados do ano letivo, em termos quantitativos e qualitativos, expressando-se 

as sugestões de melhoria e alterações a introduzir no ano letivo seguinte.   

De destacar que, sendo a Prova de Aptidão Profissional um processo de avaliação externa que 

valida as aprendizagens adquiridas e a sua aplicação a um projeto concreto, o Júri da mesma, o 

qual integra representante de entidades externas, constitui-se também como elemento do 

processo de avaliação.  

Foi desenvolvido um plano de avaliação da satisfação dos vários stakeholders. Este plano inclui 

a realização de avaliação da satisfação a alunos, a docentes, a não-docentes, a encarregados 

de educação e a empresas. Os dados resultantes da realização dos vários inquéritos de 

satisfação foram alvo de análise e as principais conclusões foram introduzidas no plano de 

melhoria.  

 

2.4 Fase de Revisão  

 

Em função da implementação do processo de alinhamento com o Quadro EQAVET, o AEAS 

definiu claramente processos de avaliação que permitem, de uma forma mais estruturada, que 

os resultados de avaliação obtidos possam ser utilizados para se elaborarem planos de ação 

adequados à revisão das práticas existentes.  

Até ao momento de implementação deste processo de alinhamento, os resultados 

decorrentes dos processos avaliativos eram, essencialmente, do conhecimento dos docentes e 

remetidos para as entidades externas competentes. Com a implementação do EQAVET em 

curso, os resultados e os procedimentos necessários à revisão das práticas existentes passarão 

a ser divulgados junto da comunidade educativa através do Portal do Agrupamento. 

Os encarregados de educação, através da Associação de Pais, têm tido uma participação ativa, 

que permite que as suas sugestões/recomendações possam ser tidas em consideração, na 

definição de estratégias de melhoria de resultados e de modificação de práticas.  

No final do ano letivo, será produzido um Relatório de Progresso Anual, no qual se procede ao 

balanço dos resultados alcançados e à identificação das melhorias a introduzir na gestão da 

oferta.  
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Estes relatórios, decorrentes de uma análise contextualizada com os stakeholders, serão 

também tornados públicos, no portal do AEAS. 

 

 

III. Áreas de melhoria na gestão da oferta de EFP 

 

No anexo 1 do presente documento são apresentadas as Áreas de Melhoria consideradas pelo 

AEAS, em conformidade com o Documento base, Plano de Ação de 2020/21 e respetivo 

Projeto Educativo. 

 

IV. Fontes de evidência do cumprimento dos critérios de conformidade 
EQAVET 

 

No anexo 2, são identificadas as fontes de evidência sobre este processo, sendo estas 

resultado de uma sistematização de processos exigidos num sistema de gestão de qualidade.  

 

V. Conclusão 

 

Ao longo destes meses, trabalhámos no sentido de criar os procedimentos necessários ao 

alinhamento com o sistema de garantia da qualidade proposto pelo Quadro EQAVET tendo 

elaborado o Documento Base e o Plano de Ação. 

O sistema de gestão da qualidade, a que nos propomos, com o Quadro EQAVET, revelou-se 

como uma oportunidade de reflexão relativamente à ação desenvolvida e ao intuito de 

melhoria das nossas práticas. 

O elevado número de sessões de trabalho organizado contribuiu para o envolvimento geral de 

todos os stakeholders no processo de melhoria. 

Este objetivo de envolvimento dos vários stakeholders não terminou com esta fase de 

alinhamento, e será, porventura, o principal desafio que se coloca nos próximos tempos ao 

AEAS, com vista a uma maior e contínua participação de todos os agentes da comunidade 

educativa. 
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Para que tal aconteça, deveremos investir na melhoria dos processos de comunicação com os 

stakeholders, fundamentalmente ao nível dos externos, uma vez que existe uma maior 

facilidade de comunicação com os stakeholders internos. 

De destacar que, no âmbito deste processo de alinhamento, foram definidos procedimentos 

claros e concretos de avaliação e reflexão do grau de satisfação de vários stakeholders, quer 

internos, quer externos. No que se refere às empresas procuraremos ultrapassar as 

dificuldades com que nos confrontamos nesta fase pandémica. 

A monitorização constante e a análise partilhada dos resultados permitir-nos-á uma visão mais 

clara do caminho a percorrer e abre-nos a possibilidade de alterar o percurso desse caminho 

sempre que tal seja necessário.   

O desenvolvimento deste processo de alinhamento impulsionou a reflexão interna relativa às 

necessidades de formação e de reformulação de alguns dos documentos internos utilizados 

pelo AEAS. 

Enquanto Agrupamento, com uma missão bem definida, procurar-se-á sempre a melhoria 

contínua dos resultados escolares e desenvolvimento pessoal e social dos alunos, com vista à 

satisfação dos nossos stakeholders. 
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Anexo 1 - Plano de Melhoria 

 
 

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 

 

INDICADORES EQAVET E OUTROS 

EM USO POR CICLO DE FORMAÇÃO 

CICLO DE FORMAÇÃO 

2014/17 2015/18 2016/19 

4a) Taxa de conclusão dos cursos 75.8% 80% 88,4% 

Taxa de conclusão dos cursos no tempo previsto 75.8% 77,3% 91% 

Taxa de conclusão dos cursos após o tempo previsto 0% 2,7% 0% 

5a) Taxa de colocação no mercado de trabalho 36% 36,7% 36,8% 

Taxa de diplomados empregados por conta de outrem 32% 33.3% 31.2% 

Taxa de diplomados a trabalhar por conta própria 4% 0% 0% 

Taxa de diplomados a frequentar estágios profissionais 0% 3.3% 0% 

Taxa de diplomados à procura de emprego 0% 0% 0% 

5a) Taxa de prosseguimento de estudos 34% 21.7% 48% 

Taxa de diplomados a frequentar o ensino superior 18% 13.3% 26,3% 

Taxa de diplomados a frequentar formação de nível pós-secundário 16% 8.3% 30,4% 

5a) Taxa de diplomados noutras situações 22% 15% a) 

5a) Taxa de diplomados em situação desconhecida 8% 26.7% a) 

6a) Taxa de diplomados a exercer profissões relacionadas e não relacionadas com o 
curso/AEF  

36% 33.3% a) 
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Taxa de diplomados a exercer profissões relacionadas com o curso/AEF 22% 23.3% a) 

Taxa de diplomados a exercer profissões não relacionadas com o curso/AEF 14% 10% a) 

6b3) Taxa de diplomados empregados avaliados pelos empregadores 6.3% 5% a) 

Taxa de satisfação dos empregadores face aos diplomados empregados 0% 0% a) 

Taxa de satisfação dos empregadores face aos diplomados empregados em profissões 
relacionadas com o curso/AEF 

0% 0% a) 

Taxa de satisfação dos empregadores face aos diplomados empregados em profissões não 
relacionadas com o curso/AEF 

0% 0% 
a) 

Média de satisfação dos empregadores face aos diplomados empregados 0% 0% a) 

Média de satisfação dos empregadores face aos diplomados empregados em profissões 
relacionadas com o curso/AEF 

3.4% 3.8% a) 

Média de satisfação dos empregadores face aos diplomados empregados em profissões não 
relacionadas com o curso/AEF 

0% 0% a) 

a) Em recolha de dados 

 

Análise crítica das práticas de gestão  

No Agrupamento de Escolas de Águas Santas, o processo de certificação EQAVET tem vindo a contribuir para a organização e articulação da informação 

referente aos Cursos Profissionais. Este trabalho tem exigido um número significativo de reuniões de trabalho com o objetivo de dar resposta à 

concretização de todas as tarefas propostas. No decorrer dos trabalhos, tivemos oportunidade de ter uma visão global do funcionamento dos cursos 

profissionais que integram a oferta formativa deste Agrupamento. Percebeu-se a importância que a certificação pode ter junto da comunidade. Este 

processo de certificação continua e continuará a decorrer, por forma a conduzir a uma progressiva melhoria das práticas formativas. 

O projeto de certificação EQAVET é de uma enorme importância na medida em que define uma visão global, metas, objetivos, estratégias a serem 

implementadas para a melhoria da qualidade de todo o trabalho desenvolvido no Agrupamento.    
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2. Identificação das áreas de melhoria, objetivos e metas a alcançar 
 

Mantém-se, na generalidade, as áreas de melhoria, objetivos e metas a alcançar que foram definidas no Plano de Ação-Melhoria.  

A realização de ações, com a participação ativa dos vários stakeholders, para preparar o ano letivo de 2020-2021, não foi integralmente concluída.  

A resposta dos stakeholders externos aos inquéritos foi diminuta.  

O Focus Group não se realizou devido ao contexto de pandemia. 

 

3. Identificação das ações a desenvolver e sua calendarização 

As ações a desenvolver encontram-se no documento Plano de Ação-Melhoria.  

4. Mecanismos previstos para monitorização do Plano de Melhoria 
 

Para garantir a execução do plano de melhoria, a equipa EQAVET acompanhará periodicamente os responsáveis pela sua implementação, procurando 

encontrar soluções para os constrangimentos que forem surgindo. 

Anualmente será realizado um Relatório de Progresso Anual, que contemplará uma análise e reflexão dos resultados obtidos bem como proporá 

redefinição de estratégias que se considerem necessárias. 

5. Formas previstas para divulgação do Plano de Melhoria 
 

A divulgação do plano de melhoria será realizada através do portal do Agrupamento. 

As reuniões com os stakeholders internos e externos poderão contribuir para aperfeiçoar e enriquecer o plano de melhoria.  

A evolução do plano de melhoria será igualmente discutida em sede de Conselho Pedagógico e Direção do Agrupamento. 
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Anexo 2 - Fontes de evidência do cumprimento dos critérios de conformidade EQAVET 
 

 
 
 
 

Princípios EQAVET 
 
 

Fase 1 – Planeamento 
 
Critério de Qualidade 
O planeamento reflete uma visão estratégica partilhada pelos stakeholders e inclui as metas/objetivos, as ações a desenvolver e os 
indicadores adequados. 
 
Descritores Indicativos  
- As metas/objetivos políticos europeus, nacionais e regionais são refletidos nos objetivos locais fixados pelos prestadores de EFP 
- São fixados e supervisionados metas/objetivos explícitos 
- É organizada uma consulta permanente com as partes interessadas a fim de identificar necessidades locais/individuais específicas 
- As responsabilidades em matéria de gestão e desenvolvimento da qualidade foram explicitamente atribuídas 
- O pessoal participa desde o início do processo no planeamento, nomeadamente no que se refere a desenvolvimento da qualidade 
- Os prestadores planeiam iniciativas de cooperação com outros prestadores de EFP 
- As partes interessadas participam no processo de análise das necessidades locais 
- Os prestadores de EFP dispõem de um sistema de garantia da qualidade explícito e transparente 

 Práticas de gestão da EFP 
 

Critérios  de conformidade 
EQAVET 

(Cf. Anexo 10) 

 
 
 
Visão estratégica e visibilidade dos 
processos e resultados na gestão da 
EFP 
 
 
 

P1 
As metas/objetivos estabelecidos pelo operador estão alinhados com as políticas europeias, 
nacionais e regionais. 

 
 
C1. Planeamento  
 
 
C5. Diálogo institucional 
para a melhoria 
contínua da oferta de 
EFP 
 
 
 

P2 
As ações delineadas traduzem a visão estratégica partilhada pelos stakeholders internos e 
externos. 

P3 
A relação entre as metas/objetivos estabelecidos e a sua monitorização através dos 
indicadores é explícita. 

P4 A atribuição de responsabilidades em matéria de garantia da qualidade é explícita. 

P5 Parcerias e iniciativas de cooperação com outros operadores são planeadas.  

P6 
O sistema de garantia da qualidade em uso é explícito e conhecido pelos stakeholders internos 
e externos. 

 
P7 Os profissionais participam, desde o início, no planeamento dos diferentes aspetos da oferta 
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Envolvimento dos stakeholders 
internos e externos 
 

formativa, incluindo o processo de garantia da qualidade.  
 
 
 
C6. Aplicação do ciclo de 
garantia e melhoria da 
qualidade da oferta de 
EFP 

P8 
Os stakeholders internos e externos são consultados na identificação e análise de 
necessidades locais (alunos/formandos e mercado de trabalho) e a sua opinião é tida em 
conta na definição da oferta formativa. 

Melhoria contínua da EFP utilizando 
os indicadores selecionados 

P9 
Os planos de ação traduzem as mudanças a introduzir em função da informação produzida 
pelos indicadores selecionados. 

P10 
O processo de autoavaliação, consensualizado com os stakeholders internos e externos, é 
organizado com base na informação produzida pelos indicadores selecionados. 

 

 
 
 
 

Princípios EQAVET 
 
 

Fase 2 – Implementação 
 
Critério de Qualidade 
Os planos de ação, concebidos em consulta com os stakeholders, decorrem das metas/objetivos visados e são apoiados por 
parcerias diversas. 
 
Descritores Indicativos  
- Os recursos são adequadamente calculados/atribuídos a nível interno tendo em vista alcançar os objetivos traçados nos planos de 
aplicação 
- São apoiadas de modo explícito parcerias pertinentes e abrangentes para levar a cabo as ações previstas 
- O plano estratégico para desenvolvimento das competências do pessoal indica a necessidade de formação para professores e 
formadores 
- O pessoal frequenta regularmente formação e desenvolve cooperação com as partes interessadas externas com vista a apoiar o 
desenvolvimento de capacidades e a melhoria da qualidade e a reforçar o desempenho 
 

 Práticas de gestão da EFP Critérios de 
conformidade EQAVET 

(Cf. Anexo 10) 

 
Visão estratégica e visibilidade dos 
processos e resultados na gestão da 
EFP 

I1 
Os recursos humanos e materiais/financeiros são dimensionados e afetados de forma a 
alcançar os objetivos traçados nos planos de ação. 

 
 
C2. Implementação  
 
 
 

I2 
Ações de formação contínua são disponibilizadas com base em necessidades de 
desenvolvimento de competências dos profissionais. 
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Envolvimento dos stakeholders 
internos e externos I3 

Os profissionais frequentam periodicamente as ações de formação disponibilizadas e 
colaboram com os stakeholders externos para melhorar o seu desempenho. 

C5. Diálogo institucional 
para a melhoria 
contínua da oferta de 
EFP 
 
 
C6. Aplicação do ciclo de 
garantia e melhoria da 
qualidade da oferta de 
EFP 

I4 As parcerias estabelecidas são utilizadas como suporte da implementação dos planos de ação. 

Melhoria contínua da EFP utilizando 
os indicadores selecionados 

I5 As mudanças são introduzidas de acordo com os planos de ação de melhoria definidos. 

I6 
Os instrumentos e procedimentos de recolha de dados, consensualizados com os stakeholders 
internos e externos, são aplicados no quadro do processo de autoavaliação definido. 

 

 
 
 
 

Princípios EQAVET 
 
 

Fase 3 – Avaliação 
 
Critério de Qualidade 
As avaliações de resultados e processos regularmente efetuadas permitem identificar as melhorias necessárias. 
 
Descritores Indicativos  
- A autoavaliação é efetuada periodicamente de acordo com os quadros regulamentares regionais ou nacionais, ou por iniciativa 
dos prestadores de EFP 
- A avaliação e a revisão abrangem os processos e os resultados do ensino, incluindo a avaliação da satisfação do formando, assim 
como o desempenho e satisfação do pessoal 
- A avaliação e a revisão incluem mecanismos adequados e eficazes para envolver as partes interessadas a nível interno e externo 
- São implementados sistemas de alerta rápido 

 Práticas de gestão da EFP Critérios de 
conformidade EQAVET 

(Cf. Anexo 10) 

Visão estratégica e visibilidade dos 
processos e resultados na gestão da 
EFP 

A1 Mecanismos de alerta precoce para antecipar desvios aos objetivos traçados estão instituídos. 
C3. Avaliação  
 
C5. Diálogo institucional 
para a melhoria 
contínua da oferta de 
EFP 
 
C6. Aplicação do ciclo de 
garantia e melhoria da 

 
Envolvimento dos stakeholders 
internos e externos 

A2 
Mecanismos que garantam o envolvimento dos stakeholders internos e externos na avaliação 
estão instituídos. 

A3 Os resultados da avaliação são discutidos com os stakeholders internos e externos. 

 
A4 A autoavaliação periódica utiliza um referencial consensualizado com os stakeholders internos 
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Melhoria contínua da EFP utilizando 
os indicadores selecionados 

e externos e identifica as melhorias a introduzir, em função da análise da informação 
produzida. 

qualidade da oferta de 
EFP 

 
A5 

As melhorias a introduzir a nível de processos e resultados têm em conta a satisfação dos 
stakeholders internos e externos. 

 
 
 
 

Princípios EQAVET 
 
 

Fase 4 – Revisão 
 
Critério de Qualidade 
Os resultados da avaliação são utilizados para se elaborarem planos de ação adequados à revisão das práticas existentes. 
 

Descritores Indicativos  
- São recolhidas impressões dos formandos sobre as suas experiências individuais de aprendizagem e o ambiente de aprendizagem 
e ensino. São utilizadas conjuntamente com as impressões dos professores, para inspirar novas ações 
- É dado amplo conhecimento público da informação sobre os resultados da revisão 
- Os procedimentos de recolha de feedback e de revisão fazem parte de um processo estratégico de aprendizagem da organização 
- Os resultados do processo de avaliação são discutidos com as partes interessadas, sendo elaborados planos de ação adequados 
Práticas de gestão da EFP 

 Práticas de gestão da EFP Critérios de 
conformidade EQAVET 

(Cf. Anexo 10) 

Visão estratégica e visibilidade dos 
processos e resultados na gestão da 
EFP 

R1 
Os resultados da avaliação, e os procedimentos necessários à revisão das práticas existentes 
consensualizados com os stakeholders, são tornados públicos. 

 
C4. Revisão 
 
C5. Diálogo institucional 
para a melhoria 
contínua da oferta de 
EFP 
 
C6. Aplicação do ciclo de 
garantia e melhoria da 
qualidade da oferta de 
EFP 
 
 

Envolvimento dos stakeholders 
internos e externos R2 

O feedback dos stakeholders internos e externos é tido em consideração na revisão das 
práticas existentes. 

Melhoria contínua da EFP utilizando 
os indicadores selecionados R3 

Os resultados da avaliação e as mudanças a introduzir sustentam a elaboração dos planos de 
ação adequados. 

R4 Revisões são planeadas e informam a regular atualização das práticas. 

 

 

Fontes de evidência do cumprimento dos critérios de verificação de conformidade EQAVET (Cf. Anexo 10) 
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Documento 
Código dos focos de observação 

evidenciados N.º do Documento 
(a atribuir para o efeito) 

Designação Autoria Divulgação 

1 Projeto Educativo EPE/DA Pastas na Rede interna | Portal C1P1; C1P2; C2I1 

2 Plano Anual de Atividades DA/DpC Pastas na Rede interna | Portal C1P1; C1P2; C1P4; C3A1; C3A2; C3A3; C4R1; 
C4R2; C5T1  

3 Atas de Conselho Geral CG Pastas na Rede interna C3A2; C3A3; C4R2; C5T2  

4 Regulamento Interno DA/DpC Pastas na Rede interna | Portal C1P2; C1P4; C2I2; C2I3; C3A4; C4R1 

5 Protocolos de parceria DA/DC Pastas na Rede interna/Arquivos Cursos 
Profissionais 

C1P2; C1P3; C2I1; C5T1; C5T2; C6T2; C6T3  

6 Relatório Anual de Atividades DA/DpC Pastas na Rede interna C1P1; C1P4; C3A1; C3A2; C3A3; C4R1; C4R2; 
C5T1; C5T2; C6T1; C6T2 

7 Plano de Formação de Professores e outros 
colaboradores 

CP/DA/DpC Pastas na Rede interna  C2I3; C3A2; C3A4 

8 Atas de Reuniões Conselho Turma DT Pastas na Rede interna C3A2; C3A3; C3A4; C4R1; C4R2 

9 
Resultados dos inquéritos de satisfação 
(stakeholders internos e externos) 

EQ Dossier EQAVET | Portal C1P2; C3A2; C3A4; C4R2; C4R3 

10 Atas de avaliação pessoal docente DA/SADD Reunião Individual C3A2; C3A3; C3A4; C4R1; C4R2 

11 Atas de Conselho Pedagógico CP Pastas na Rede interna C3A1; C3A2; C3A3; C3A4; C4R1; C4R2; C5T1 

12 Sugestões  CCP/DA/EQ E-mail  C1P2; C1P3; C1P4; C3A3; C3A4; C5T1 

13 Atas de Reuniões de Departamento DpC Pastas na Rede interna C3A3; C3A2; C3A3; C3A4; C4R1; C4R2; C5T1 

14 

Plano de Ação - Revisão pela Direção DA/EQ Dossier EQAVET | Pastas na Rede 
interna |Portal 

C3A1; C3A3; C4R1; C4R2; C4R3; C5T2; C6T1; 
C6T2; C6T3 

15 Relatórios de Avaliação Interna DA/EA Pastas na Rede interna | Portal C1P4; C3A1; C3A2; C3A3; C4R1; C4R2; C4R3; 
C5T1; C5T2; C6T1; C6T2 

 

CCP  Coordenador Cursos Profissionais 

CG  Conselho Geral 

CP  Conselho Pedagógico 

EPE  Equipa Projeto Educativo 

DA  Direção Agrupamento 
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DC  Diretor Curso 

DpC Departamentos Curriculares   

DT  Diretor de Turma 

EA  Equipa Autoavaliação / Avaliação Interna 

EQ  EQAVET 

SADD Secção de Avaliação de Desempenho Docente 

 
 

 

 

  

 

 


