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Relatório do Operador 
 

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

  
1.1 Indicar o nome da entidade formadora.  
(designação da Escola, Centro de Formação ou outro tipo de entidade, conforme legalmente instituído) 

Escola Monsenhor José Galamba de Oliveira (EMJGO) 
 
1.2 Indicar a morada e contactos da entidade formadora. 
(morada, contacto telefónico e endereço eletrónico; circunscrever a informação à sede, no caso de haver 
outras unidades orgânicas) 

Quinta do Amparo, Marrazes, 2415 - 525,Marrazes - Leiria 
Telefone: 244 – 855010 -  Extensão 1 
Email: emjgo@sapo.pt 
 

1.3. Indicar o nome, o cargo e contactos do responsável da entidade 
formadora. 
(contacto telefónico e endereço eletrónico) 

Paulo Alexandre de Jesus Clemente  
Presidente e Administrador Financeiro 
Telefone: 244 855 010 – Extensão 3 
Email: aec-direcao@outlook.pt ou  efsocial.rural@gmail.com (secretaria)  
 

1.3.1 Indicar o nome da entidade proprietária e respetivo representante. 
(a preencher, se aplicável)  

A Entidade Proprietária da EMJGO é a AEC – Associação de Educação e 
Cultura, representada por Paulo Alexandre de Jesus Clemente (Presidente). 
 

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

Visão - A EMJGO quer ser uma escola de referência, inovadora, aberta e 

comprometida com a comunidade envolvente e atenta ao que, em cada 
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momento, for mais oportuno e eficaz. A visão da EMJGO é a de ser uma 

instituição de ensino reconhecida por formar profissionais ativos, responsáveis e 

autónomos. 

Missão - A missão da EMJGO passa por contribuir para a realização pessoal 

dos jovens, proporcionando designadamente a preparação para a vida ativa, 

através de uma formação integral e integrada, nas áreas intelectual, moral e 

profissional, habilitando-os para o exercício profissional e para o prosseguimento 

de estudos. A missão da EMJGO passa, também, por prestar serviços 

educativos à comunidade na base de uma partilha e enriquecimento recíprocos. 

 

Objetivos Estratégicos 
a) Contribuir para a formação integral dos jovens, pugnando pela defesa de 

uma vivência social, assente nos valores do humanismo cristão e 

proporcionando-lhes um desenvolvimento harmonioso da sua personalidade e 

preparação adequada para um exercício profissional qualificado; 

b) Desenvolver mecanismos de aproximação entre a Escola e as instituições 

sociais e culturais, religiosas, económicas, profissionais e associativas da região; 

c) Facultar aos alunos contactos com o mundo do trabalho e experiência 

profissional, preparando-os para uma adequada inserção socioprofissional; 

d) Promover, conjuntamente com os outros agentes e instituições locais, a 

concretização de um projeto de formação de recursos humanos qualificados que 

responda às necessidades do desenvolvimento integrado do país e, 

particularmente, nos âmbitos regional e local; 

e) Facultar aos alunos uma sólida formação geral, científica e tecnológica, 

capaz de os preparar para a vida ativa e para o prosseguimento de estudos; 

f) Prestar serviços educativos à comunidade na base de uma partilha e 

enriquecimento mútuos; 

g) Analisar necessidades de formação locais e regionais e proporcionar as 

respostas formativas adequadas; 
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h) Contribuir para o desenvolvimento social, cultural e económico da 

comunidade; 

i) Contribuir para uma melhoria contínua, através da implementação do 

Sistema de Garantia da Qualidade, em linha com a referência europeia do 

quadro EQAVET. 
 

 

1.5 Inserir o organigrama da instituição.    
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1.6 Preencher a tabela infra, indicando toda a 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 

Dupla 
Certificação 

Curso Científico-Tecnológico de 
Educação Social 3 45 2 27 1 12 

Curso com Plano Próprio de 
Educação Social ---- --- 1 19 2 33 

 
* Se aplicável, incluir a oferta noutras unidades orgânicas, para além da sede  

  

1.7 Selecionar a situação da instituição face à implementação do sistema 
de garantia da qualidade:   

 

- Criação de um sistema em uso ao quadro EQAVET. 

- Adaptação do sistema em uso ao quadro EQAVET. 

 

1.8 Apresentar a listagem dos objetivos que a instituição definiu para o 
alinhamento com o Quadro EQAVET. 

Assente no diagnóstico efetuado, apresenta-se, de seguida, a visão prospetiva e de 

tendências para o triénio em que vigorará este Projeto Educativo, de forma muito 

concreta e quantificável, alinhando perfeitamente os níveis de qualidade EQAVET com 

a estratégia organizativa. 

OBJETIVOS 
ESTRATÉGICOS Descrição METAS A  

3 ANOS 

1 
Reduzir o abandono 

escolar 
 

Percentagem de alunos que 

abandonam a escola antes do término 

2018/2019 – 10% 

2019/2020 – 8% 

2020/2021 – 6% 
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do ciclo formativo, medido em relação 

ao total de alunos que iniciaram os 

cursos. 

2021/2022 - 4% 

2 
Reduzir a taxa de 

absentismo escolar 

Diferença percentual entre o número de 

faltas dadas pelos alunos e o volume de 

formação. 

2018/2019 – 6,5% 

2019/2020 – 4,5% 

2020/2021 – 3,5% 

2021/2022 – 2% 

3 
Manter e/ou melhorar o 
sucesso escolar e a de 
conclusão da PAT/PAP 

Percentagem de alunos que concluíram 
as disciplinas do curso em tempo 

próprio 

Percentagem de alunos que concluíram 

a PAT/PAP 

2018/2019 – 93,5% 
2019/2020 – 94,5% 

2020/2021 – 95,5% 

2021/2022 – 96,5% 

Situação atual 100% 

4 
Intensificar o 

relacionamento com os 
Encarregados de 

Educação 

Percentagem de encarregados de 

educação dos alunos que frequentam 

os cursos e que estão presentes nas 

reuniões e outras iniciativas realizadas. 

2018/2019 – 28% 

2019/2020 – 40% 

2020/2021 – 50% 

2021/2022 - 60% 

5 
Aumentar o grau de 

satisfação dos 
stakeholders 

Percentagem da soma dos itens de 
“muito bom”, em todos os parâmetros 

analisados. 

2018/2019 – s/ dados 

2019/2020 – 85% 

2020/2021 – 90% 

2021/2022 - 95% 

 
6 

Intensificar o 
relacionamento com as 

empresas de forma a 
facilitar a integração dos 

alunos no mercado de 
trabalho 

 

Parcerias firmadas (sessões técnicas, 

aulas, visitas de estudo, entre outras 

iniciativas) com entidades 

empregadoras. 

2018/2019 – s/ dados 

2019/2020 – 5% 

2020/2021 – 10 % 

2021/2022 – 15% 

 
7 

Recolher as sugestões e 
/ou recomendações 
feitas por entidades 

parceiras 
 

Recolha de sugestões e/ou 

recomendações das entidades 

parceiras através da realização de, 

pelo menos um conselho consultivo por 

ano. 

2018/2019 – 1 

2019/2020 – >1 

2020/2021 – >2 
2021/2022 - >2 
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8 

Adequar o perfil do 
aluno ao perfil do local 

de estágio, tentando 
potenciar ao máximo a 
sua empregabilidade e/ 
ou prosseguimento de 

estudos no ensino 
superior. 

 
 

Percentagem da soma dos itens de 

“muito satisfeito”, em todos os 

parâmetros analisados.  2018/2019 – s/ dados 

2019/2020 – 85% 

2020/2021 – 90% 

2021/2022 - 95% 

 
9 

Recorrer ao apoio do GIP 
da CML como suporte do 
encontro entre oferta e 
procura de trabalho nas 

diferentes área 
profissionais 

 2018/2019 – s/dados 

2019/2020 –1 

2020/2021 – >1 

2021/2022 - >2 

 
10 

Intensificar a relação das 
escolas com as 

empresas/entidades 
empregadoras dos ex-

alunos 

Percentagem da soma dos itens de 

“muito satisfeito”, em todos os 
parâmetros analisados. 

2018/2019 – s/ dados 

2019/2020 – 85% 
2020/2021 – 90% 

2021/2022 - 95% 

 
 

1.9 Preencher a tabela infra, indicando quando foram desenvolvidas as 
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 Março de 2020 Junho de 2020 

Elaboração do Plano de Ação para o 
alinhamento  Abril de 2020 Junho de 2020 

Recolha de dados – Indicador 4a) 
Conclusão dos cursos Abril de 2020 Junho de 2020 

Recolha de dados – Indicador 5a) 
Colocação dos diplomados Abril de 2020 Junho de 2020 

Recolha de dados – Indicador 6a) 
Ocupação dos diplomados Abril de 2020 Junho de 2020 
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Recolha de dados – Indicador 6b3) 
Satisfação dos empregadores Abril de 2020 Junho de 2020 

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

Maio de 2020 Junho de 2020 

Identificação das melhorias a introduzir na 
gestão da EFP Maio de 2020 Junho de 2020 

Elaboração do Relatório do Operador  Maio de 2020 Junho de 2020 

Anexo 1 ao Relatório do Operador - Plano de 
Melhoria Maio de 2020 Junho de 2020 

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

Maio de 2020 Junho de 2020 

Observações (caso aplicável) 

 
 

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

 

1. Documento Base/Projeto Educativo 

2. Plano Anual de Atividades 2019/2020 

3. Regulamento Interno 2019/2020 

4. Plano de Ação 

5. Relatório do Operador 

6. Anexo I - Plano de Melhoria 

7. Anexo II – Fontes de evidência do cumprimento dos critérios de 

conformidade EQAVET. 

 

Todos os documentos acima referidos podem ser consultados no site 
https://www.emjgo.com/. 
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II. Gestão da oferta de EFP considerando os princípios EQAVET 

 

Descrever os procedimentos desenvolvidos pela instituição que 
evidenciam a aplicação de cada uma das fases do ciclo de garantia e 
melhoria da qualidade na gestão da oferta de EFP. 

O ciclo de qualidade do EQAVET a implementar inclui quatro fases 

interligadas, complementares e contínuas.  

Num primeiro momento é preciso planear, é nesta fase que se definem as 

metas e os objetivos apropriados e mensuráveis.  

Num segundo momento, segue-se a fase de implementar, onde se 

estabelecem os procedimentos que assegurem o cumprimento das metas e 

objetivos definidos.  

Num terceiro momento é necessário avaliar, desenvolvendo-se 

mecanismos de recolha e tratamento de dados que sustentem uma avaliação 

fundamentada dos resultados esperados.  

O processo de qualidade do EQAVET prossegue com a implementação 

da última fase deste ciclo, a de revisão, que surge como um recomeço desse 

mesmo processo. Neste quarto momento desenvolvem-se os procedimentos 

para atingir os resultados ainda não alcançados e/ou estabelecem-se novos 

objetivos em função das evidências geradas, objetivando-se garantir a 

introdução das melhorias necessárias. Tendo em conta estes pressupostos, 

expomos abaixo, como estas etapas estão alinhadas no nosso Sistema de 

Qualidade.  

 

2.1 Fase de Planeamento  

O trabalho de planeamento começou com a definição de um conjunto de 

processos que abarcam a vida da escola, desde o planeamento da formação até 

à gestão do sistema de garantia da qualidade. Cada processo foi trabalhado de 
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acordo com as fases do PDCA, tendo-se definido responsáveis, intervenientes e 

metas de controlo. Através da implementação destes processos, é possível 

garantir o cumprimento do que está estabelecido legalmente e melhorar 

qualitativamente o serviço que realizamos junto dos alunos e apresentarmos, a 

informação a que estamos obrigados apresentar, de forma autêntica, junto das 

entidades competentes. 

Depois foi definido o plano de ação, traçando-se os objetivos estratégicos 

de ação, que vão de encontro aos indicadores de referência. Em simultâneo 

definiu-se um cronograma de trabalho, que permite o acompanhamento contínuo 

ao processo de garantia e gestão da qualidade, bem como a monitorização 

permanente dos indicadores e metas estabelecidos no Projeto 

Educativo/Documento Base. A monitorização dos resultados está devidamente 

calendarizada ao longo do ano letivo, no final do ano e no fim de cada ciclo de 

formação. 

O Projeto Educativo/Documento Base é o documento orientador da 

estrutura escolar. Aqui estão explicitamente definidas as responsabilidades em 

matéria de garantia da qualidade. Compete à Direção, verificar se todos os 

intervenientes assumem as suas responsabilidades, tomando as decisões que 

se mostrem necessárias e em estreita colaboração com o Grupo Dinamizador 

da Qualidade, proceder à recolha periódica dos dados relativos às metas e aos 

objetivos definidos e aferir do seu enquadramento, percebendo se se situam 

dentro do previsto para aquele ano letivo ou se ficam aquém do definido.  

O Plano de Ação do triénio, a que respeita o Projeto Educativo/ 

Documento Base, define a periodicidade com que se deve proceder à referida 

recolha de dados, variando com a especificidade da sua tipologia. 

A generalidade dos instrumentos e processos de avaliação, bem como os 

seus resultados, são do conhecimento dos alunos, dos docentes, dos 

encarregados de educação e dos parceiros/empregadores.  
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Toda a Comunidade Educativa conhece a oferta formativa e participa na 

sua divulgação, no recrutamento dos novos alunos e na sua integração e, de 

modo diverso, no sistema da Garantia da Qualidade, encontrando-se planeada 

uma intervenção mais sistemática. 

É através do Diretor de Curso e /ou do(s) orientador(es) de estágio e dos 

empregadores, representados no Conselho Consultivo, que procuramos definir 

as necessidades da oferta formativa, tendo também em conta a procura por parte 

dos jovens, das famílias e a realidade local do mercado de trabalho.  

As responsabilidades e autoridades organizacionais estão estabelecidas 

em organograma e encontram-se nas descrições de funções, onde são definidas 

as respetivas competências no âmbito do Sistema de Gestão da Qualidade. 

Temos instituído um programa de protocolos e parcerias com empresas e 

instituições, ligadas à natureza do(s) curso(s) lecionado(s). Algumas destas 

empresas apresentam-se como parceiros de longa data, todavia a EMJGO tem 

anualmente vindo a convidar novas entidades, no sentido de aumentar o leque 

de escolha dos próprios alunos. A nossa ligação ao mundo do trabalho permite-

-nos não só ter alternativas para a formação em contexto de trabalho (FCT), mas 

também a possibilidade de se realizarem aulas em contexto real, o que, por si 

só, é uma mais-valia para a formação dos nossos alunos, a quem, desde o 

primeiro ano é permitido este contacto direto.  

De referir, por fim, que apesar de termos implementado alguns 

procedimentos que levam ao planeamento e à monitorização do processo da 

qualidade, não tínhamos um modelo de garantia da qualidade instituído, com a 

sistematização e a responsabilização a que tal obriga e, por conseguinte, a 

adoção do presente sistema de garantia da qualidade permitirá sistematizar 

eficazmente todos os processos e respetiva avaliação e controlo.  

 

 



 

                                   
                                                               
 
 
 

 
RO/EMJGO   
 

11 

2.2 Fase de Implementação  

No que respeita ao princípio da visão estratégica e visibilidade dos 

processos e resultados na gestão da EMJGO, entendemos o seguinte:  

  - Os recursos humanos, materiais e financeiros são dimensionados e 

afetados de forma a alcançar os objetivos traçados no plano de ação dos vários 

indicadores. O plano de ação contempla a intervenção/ação concreta de cada 

um dos colaboradores da EMJGO (docentes, diretora de curso, diretor(as) de 

turma, orientador(es) de FCT e PAP e responsável pelo SPO) no alcance de 

metas perfeitamente definidas e claramente atribuídas a cada profissional. Este 

sistema de garantia da qualidade garante uma maior clareza em todo o processo 

e um controlo mais preciso e apertado dos resultados das diversas metas 

consensualizadas e inscritas no Documento Base/Projeto Educativo e no Plano 

de Ação;  

- A EMJGO, numa ótica de melhoria contínua inerente aos sistemas de 

garantia da qualidade, disponibiliza aos seus colaboradores ações de formação 

que permitam o desenvolvimento das suas competências profissionais. Com o 

objetivo elevar a taxa de sucesso nas diversas disciplinas, mas também a taxa 

de conclusão dos cursos em geral, este ano letivo 2019/2020, e em linha com a 

implementação do sistema EQAVET e com a necessidade do alcance das metas 

definidas, foram definidas algumas orientações pedagógicas, nomeadamente:  

• A utilização crescente da pedagogia de Projeto multidisciplinar;  

• A utilização do modelo de avaliação que permite respeitar a 

individualidade e especificidade de cada aluno, nas suas várias vertentes, quer 

enquanto aluno, quer enquanto pessoa;  

• A diversificação de metodologias e ferramentas que promovam o sucesso 

do processo de ensino aprendizagem. 
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- No que respeita ao envolvimento dos stakeholders internos e externos ao 

nível da implementação: os docentes participam em reuniões periódicas 

específicas para o apuramento e recolha de dados dos indicadores; 

- No que respeita à colaboração com os stakeholders externos, a maioria 

dos docentes que leciona disciplinas da componente tecnológica vê reforçados 

os seus conhecimentos e atualização de saberes, concretamente através da 

realização de estágios em empresas; das relações que mantêm com as 

empresas da área técnica que lecionam (que se afere, por exemplo, pela 

realização de sessões técnicas ou de outra índole), do relacionamento 

conseguido no acompanhamento da FCT e noutros contactos dissemelhantes 

realizados com as empresas.  

- Em cada ano letivo, são formalizadas, em documento próprio, parcerias com 

entidades tendentes à concretização das metas definidas. Estas parcerias foram 

e serão a base do relacionamento com os stakeholders externos, 

nomeadamente na colaboração com a EMJGO, em sede de sessões técnicas, 

visitas de estudo, FCT e outros relacionamentos informais e/ou ocasionais.   

 No tocante à implementação do critério e princípio da melhoria contínua da 

EMJGO encontram-se estipulados dois momentos, a saber:  

• Sempre que se introduzam mudanças, por exemplo, nas metas definidas 

ou nos mecanismos de operacionalização propostos, em relação ao que se vinha 

fazendo na escola, faseando a prossecução das metas numa ótica de melhoria 

contínua dos resultados (ver documento base e plano de ação);  

•  Sempre que se prevejam planos de melhoria e que se verificarem desvios 

em relação às metas definidas e que os mecanismos de alerta precoce permitem 

diagnosticar (por exemplo, faltas injustificadas no final do período letivo).   

Alicerçando a recolha e tratamento de dados em instrumentos diversos (como: 

inquéritos aos empregadores, aos alunos, atas dos conselhos de turma, entre 

outros) sempre que, pela análise dos resultados obtidos, se verifique o não 
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cumprimento da meta predefinida ou se observe um desvio no caminho para o 

seu alcance é elaborado/negociado um plano de melhoria. Este mesmo plano 

terá de refletir o resultado da autoavaliação efetuada, o diagnóstico das causas 

que impediram o alcance da meta e propor a ação para que a meta seja 

efetivamente atingida. 

Este ciclo é contínuo e pressupõe uma implementação regular. 

 

2.3. Fase de Avaliação  
 

Esta etapa permite-nos perceber se o trabalho feito no presente foi o 

adequado para cumprir as metas e objetivos traçados na fase de planeamento e 

se as estratégias colocadas em prática na fase de implementação foram as mais 

assertivas ao diagnóstico realizado. Nesta fase do processo de certificação da 

qualidade EQAVET, entendemos que cumprimos os princípios EQAVET.   

No que respeita ao princípio da visão estratégica e visibilidade dos 

processos e resultados na gestão da EMJGO, estão inscritos no Plano de Ação, 

pela possibilidade de análise trimestral - final de cada período letivo - vários 

mecanismos de alerta precoce, possíveis nalgumas metas intermédias, 

nomeadamente: número de disciplinas em atraso, número de faltas 

injustificadas; número de desistências; taxa de presenças dos encarregados de 

educação nas reuniões; apreciações do(s) orientador(es) da FCT e da PAP em 

relatórios intermédios; número de sessões técnicas e visitas de estudo previstas 

e as efetivamente realizadas, entre outras.   

A monotorização supra referida e a avaliação é da responsabilidade dos 

diretores de turma, dos diretores de curso, dos orientadores da FCT e da PAP e, 

em última análise, do diretor pedagógico, que reunirá a recolha concertada dos 

resultados. Caso se verificarem desvios em relação às metas definidas, serão 

elaborados planos de melhoria. Estes são negociados, como também já foi 

referido, entre os responsáveis pelo alcance das metas e a Direção, numa ótica 
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de melhoria contínua dos processos e resultados. No final de cada ano letivo, é 

feita uma avaliação global, não só dos resultados de cada objetivo específico, 

mas também dos objetivos globais. Também nesta fase deverão ser elaborados 

tantos planos de melhoria quantos os desfasamentos entre os resultados 

alcançados e as metas previstas em todos os documentos internos que sejam 

suscetíveis de alterações no SGQ.  

Em relação ao princípio do envolvimento dos stakeholders internos e 

externos, a sua participação é conseguida da seguinte forma:  

• A avaliação anual das metas cumpre formalmente ao Conselho 

Pedagógico, órgão de suporte da Direção Pedagógica. Este órgão tem, na sua 

composição, representantes de vários stakeholders internos (diretoras de turma, 

diretora de curso e a diretora pedagógica);   

• Em sede de conselho consultivo, onde têm assento formal vários 

representantes de stakeholders externos, são apresentados e discutidos os 

resultados apurados, quando convocados em reunião plenária. 

Note-se que, noutra perspetiva que não apenas os resultados EQAVET, mas na 

avaliação do percurso formativo dos alunos, os stakeholders externos também 

intervêm em diversas situações e momentos, tais como:  

• Na formação em contexto de trabalho (FCT), uma vez que parte da 

avaliação final é dada pelo monitor de FCT da entidade recetora; 

• No júri das provas de aptidão profissional (PAP), uma vez que fazem 

parte deste representantes das associações empresariais e/ou das associações 

sindicais, uma personalidade de reconhecido mérito na área de formação 

profissional ou dos setores de atividade afins ao curso, para além do diretor de 

turma, do diretor de curso, do orientador da PAP e do diretor pedagógico 

(stakeholders externos e internos). 

• Os empregadores dos alunos certificados são chamados a responder a 

um inquérito de satisfação, em relação à sua performance em diversas 

competências.  
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Por último, no que toca ao princípio da melhoria contínua da EFP 

utilizando os indicadores selecionados, pode considerar-se existir cumprimento 

nas práticas de gestão da EMJGO, porquanto:   

• À falta de melhor interpretação, consideramos que o referencial de 

autoavaliação periódica consensualizado entre os stakeholders internos e 

externos se consubstancia nas metas definidas e nos indicadores de avaliação 

previstos no plano de ação anexo ao documento base EQAVET que, tendo sido 

aprovado ou tendo obtido o parecer favorável, se entende nascerem do 

consenso previsto entre a tipologia de stakeholders referida. As metas, quase 

todas apontando para uma melhoria contínua nos valores que pretende alcançar, 

para três anos, definem patamares que, após o apuramento dos resultados 

trimestrais (nas metas em que tal for possível) e anuais (em todas as metas), 

poderão impor mudanças nos mecanismos de operacionalização e/ou na 

identificação de outros objetivos específicos conducentes à meta final global, 

ainda não previstos no Documento Base e Plano de Ação. O contexto real em 

que se movem escolas profissionais e empresas é eminentemente dinâmico, 

com a alteração constante de variáveis e regras externas à organização (como 

legislação por exemplo), pelo que o sistema de certificação da qualidade deve 

também ele ser dinâmico, numa ótica de constante adaptação às exigências que 

forem surgindo, pelo que pode e deve utilizar todos os mecanismos legais e 

lícitos ao seu dispor, a cada momento, para melhor poder alcançar as metas a 

que se propõe, mesmo que isso envolva a alteração do previsto no documento 

base e plano de ação inicial;  

- No que respeita ao facto das melhorias a introduzir a nível de processos 

e resultados terem em conta a satisfação dos stakeholders internos e externos 

são aplicados inquéritos de satisfação aos empregadores dos alunos 

diplomados. Em relação aos stakeholders externos, esta é a única forma através 

da qual medimos o grau de satisfação; 

No que respeita aos stakeholders internos, até à data, só são aplicados 

inquéritos de satisfação aos alunos, aos colaboradores e aos encarregados de 
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educação, no final de cada ano letivo, em que lhes é pedido que avaliem a sua 

satisfação relativa aos docentes, aos serviços e às infraestruturas da escola. É 

feito um tratamento estatístico dos resultados. Podem sempre introduzir-se 

melhorias ao nível dos processos e resultados, em função dos resultados dos 

inquéritos de satisfação.  

 

Este ciclo é contínuo e pressupõe uma implementação regular, tal como 

o exige o ciclo anterior. 

 
2.4 . Fase de Revisão  

Em relação ao princípio da visão estratégica e visibilidade dos processos 

e resultados na gestão da EFP, prevê-se que, depois do apuramento anual dos 

resultados, feito até ao final do ano letivo, seja elaborado um relatório de 

autoavaliação, da responsabilidade da Qualidade em conjunto com o diretor 

pedagógico, a apresentar:  

Na reunião da direção, para análise e discussão;  

Na última reunião do Conselho Pedagógico do ano letivo, para análise e 

discussão; 

Na última reunião geral de docentes, para análise e discussão. 

Da análise deste documento de Relatório de Autoavaliação aferir-se-á a 

necessidade de elaborar planos de melhoria, que depois serão 

consensualizadas entre os responsáveis pelo alcance das metas e o diretor 

pedagógico. O resultado anual da avaliação das metas, bem como os 

procedimentos propostos para a revisão das práticas existentes serão 

publicitados no site da escola, enviado por email para todos os docentes, alunos 

e encarregados de educação.  

No que concerne ao princípio do envolvimento dos stakeholders internos 

e externos, mais uma vez o envolvimento dos stakeholders internos é 

francamente superior, pela sua própria natureza e porque pertencem à orgânica 

da instituição, enquanto os stakeholders externos têm a sua própria atividade 



 

                                   
                                                               
 
 
 

 
RO/EMJGO   
 

17 

profissional e laboral externa ao contexto escolar. Dos stakeholders internos, a 

sua opinião é tida em consideração em sede de Conselho Pedagógico, onde é 

analisado o relatório de avaliação dos resultados das metas previstas no 

documento base e no plano de ação, bem como os mecanismos de revisão 

propostos.  No que respeita aos stakeholders externos, para além dos inquéritos 

destinados a avaliar o grau de satisfação dos empregadores dos diplomados da 

escola, também os empresários e representantes de entidades diversas são 

chamados a avaliar os alunos em sede de FCT, na qualidade de monitores.   

Para além da avaliação quantitativa, os monitores podem deixar 

comentários e sugestões num espaço criado para o efeito, no modelo de 

avaliação de FCT. Estas sugestões são compiladas pelos diretores de curso e 

levados a reunião de conselho técnico da FCT, podendo aí serem propostas 

alterações a validar pelo Conselho Pedagógico, sempre na ótica de aproximar o 

mais possível as competências desenvolvidas na escola com as competências 

necessárias para uma mais célere e proveitosa integração no mercado de 

trabalho.   

Também nas reuniões de direção, após apresentação e discussão dos 

resultados, poderão sair propostas de melhoria, devidamente validadas pelos 

seus membros.  

  No que toca ao princípio da melhoria contínua da EFP utilizando os 

indicadores selecionados, ela é realizada da seguinte forma:  

•  A partir dos resultados apurados e do apuramento das metas que 

ficaram por alcançar, são elaborados, com base num processo de reflexão e 

negociação entre os envolvidos, ações de melhoria, evidenciadas no plano de 

melhorias, tantos quantos as metas (intermédias ou globais) que ficaram por 

alcançar. É nesta fase que se podem criar outros objetivos específicos e/ou 

metas intermédias, que se entenda serem mais eficientes para alcançar a meta 

global, a que no plano de ação se chamou “objetivo geral”, para distinguir essa 

meta global das metas intermédias ou parcelares, redefinindo, desta forma, o 

plano de ação inicial.  Estas alterações devem ser publicitadas nos meios já 
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referidos acima. Também é nesta fase que se promove a reflexão acerca da 

forma como fizemos e se deveremos ou não fazer diferente e como, de forma a 

melhorar os resultados alcançados. 

• Este exercício de revisão é feito anualmente, depois de apurados e 

analisados os resultados anuais e tendo em conta as orientações legais e/ou 

pedagógicas em vigor. Este mesmo resumo faz ainda parte integrante da 

revisão pela gestão do SGQ. 

• Em resultado da avaliação e/ou revisão do Projeto Educativo serão 

criados dois tipos de documentos: 

• Relatórios intercalares, elaborado pela Direção Pedagógica no final de 

cada período letivo, onde constam os resultados mensuráveis nessas alturas do 

ano, analisando se os mesmos estão ou não alinhados com as metas definidas. 

Estes funcionam como alertas precoces, que permitem uma monitorização mais 

fina e periódica dos resultados dos indicadores implementados, que são 

monitorizados através de mapa de controlo para o efeito. Em função destes, 

poderá ser elaborado um Plano de Melhoria para vigorar a partir daí com vista à 

correção dos desvios identificados, ou poderá ser ajustado o Plano de Melhoria 

já existente.  

• Relatório Final Global do Projeto Educativo da Escola, elaborado no final 

do triénio, por uma equipa liderada pelo Diretor Pedagógico, onde serão 

contemplados, entre outros pontos, os objetivos/metas alcançados, os desvios 

observados, os planos de melhoria introduzidos, sempre devidamente 

fundamentados, os constrangimentos verificados e a análise acerca das 

melhorias concretas verificadas, assumidamente decorrentes da implementação 

do Projeto Educativo em questão. Depois de validado pelo Conselho 

Pedagógico, é o mesmo submetido à Direção da escola para análise. É por isso 

nosso objetivo que a fase de revisão assente na informação recolhida no 

processo de avaliação e é sintetizada e revista de forma aprofundada. 
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A divulgação destes documentos será feita da seguinte forma: 

• Divulgação Interna: através da publicação dos documentos nas 

plataformas digitais em uso na escola, ficando acessíveis a alunos, docentes e 

funcionários; pela sua análise em sede de Reunião Geral de Docentes, de forma 

a melhor preparar o ano letivo seguinte e a elaborar um Plano de Melhoria, se 

necessário. Será também utilizado o email como forma de divulgação dos 

resultados junto dos elementos das equipas pedagógicas a quem foram 

atribuídas responsabilidades concretas no alcance de metas, de forma a que 

cada um possa verificar se a sua prática pedagógica está a ter resultados 

consonantes com os objetivos e metas definidos.  

• Divulgação externa: através da sua publicação no site da escola, na sua 

apresentação na reunião do Conselho Consultivo imediatamente a seguir à data 

de apresentação dos documentos referidos, de forma a obter sugestões de 

ações e/ou processos que permitam a melhoria contínua dos resultados obtidos. 

 

Em suma, a fase de revisão para a escola, articula os dados recolhidos 

nos diversos momentos de avaliação, posiciona o desempenho da escola nos 

processos definidos e afere o grau de cumprimento do objetivos e metas 

traçadas no planeamento. têm como objetivo principal a sistematização de um 

conjunto de informações que nos permitem tomar decisões e proceder a 

alterações. Este é e será um processo de aprendizagem contínuo, em que é 

necessário envolver e responsabilizar, cada vez mais, todos os atores do 

processo formativo. 

 

III. Áreas de melhoria na gestão da oferta de EFP 
Apresentar o Plano de Melhoria, através do preenchimento do Anexo 1 ao 
presente relatório.  
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IV. Fontes de evidência do cumprimento dos critérios de 
conformidade EQAVET 
Enumerar os documentos e os critérios que evidenciam, através do 
preenchimento do Anexo 2 ao presente relatório.  

 

 

V. Conclusão 
Apresentar as mudanças resultantes do alinhamento do sistema de garantia da 
qualidade com o Quadro EQAVET na gestão da melhoria contínua da oferta de 
EFP. 

Nesta fase, que consideramos fulcral, uma vez que é a partir daqui que 

saberemos que o trabalho desenvolvido cumpriu com o propósito – conseguir 

que o sistema de garantia da qualidade implementado seja validado, podemos 

dizer que se pautou por um ano de desafios constantes. A qualidade já fazia 

parte do nosso ADN, mas nada comparável com a verdadeira estrutura agora 

implementada. Começou-se pela elaboração do documento base, partindo do 

Projeto Educativo, e em consequência o respetivo plano de ação, documentos 

dinâmicos na sua essência, abertos e partilhados, que permitem uma reflexão 

participativa e uma melhoria permanente. Estes documentos resultaram de um 

exercício de sistematização concetual e processual tão árduo quanto 

gratificante, pois conduziu à reflexão conjunta dos vários stakeholders internos 

e externos, permitiu a determinação clara e objetiva de várias metas, globais e 

intermédias/parcelares, contribuiu para a atribuição concreta de 

responsabilidades (de operacionalização, de monitorização e de 

avaliação/revisão), para a definição dos timings dentro dos quais as metas 

devem ser alcançadas, num todo coerente e organizado. Em resultado de todo 

o trabalho realizado até à data, os elementos da nossa comunidade educativa 

sabem que queremos sempre chegar mais longe, fazer mais e melhor, em nome 

da missão da instituição de qualificar com rigor e exigência, inovação e 

profissionalismo, para um mercado de trabalho, competitivo, global e em 

constante mutação, incutindo atitudes e competências pessoais e sociais. 



 

                                   
                                                               
 
 
 

 
RO/EMJGO   
 

21 

 

 

 
Os Relatores  
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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 
 
INDICADOR 4: TAXA DE CONCLUSÃO DOS CURSOS EM TEMPO PRÓPRIO   

Resultados das turmas do triénio 2014-2017: 74,3% dos alunos iniciados foram certificados; 

Resultado das turmas do triénio 2015-2018 (à data): 90,9% dos alunos iniciados foram certificados;  

Resultado das turmas do triénio 2016-2019 (à data): 57,1% dos alunos iniciados foram certificados. 

 

Meta prevista para as turmas do triénio 2017-2020: 58% sobre o nº de alunos iniciados.  

Meta prevista para as turmas do triénio 2018-2021: 62% sobre o nº de alunos iniciados.  

 

No que concerne ao indicador em análise, verificasse necessário realizar um plano de melhoria. A evolução dos números deixou de ser 

positiva no final do triénio 2016/2019.  
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INDICADOR 5: TAXA DE COLOCAÇÃO APÓS A CONCLUSÃO DOS CURSOS DE EFP   

Resultado das turmas do triénio 2014-2017: 80,7% de taxa de empregabilidade (e/ou prosseguimento de estudos) dos alunos diplomados  

Resultado global turmas do triénio 2015-2018: 90% de taxa de empregabilidade (e/ou prosseguimento de estudos) dos alunos diplomados.  

Resultado global turmas do triénio 2016-2019, 83,3% de taxa de empregabilidade (e/ou prosseguimento de estudos) dos alunos diplomados.  

 

Meta prevista para as turmas do triénio 2017-2020: 70% de alunos diplomados empregados (ou em prosseguimento de estudos).  

Meta prevista para as turmas do triénio 2018-2021: 70% de alunos diplomados empregados (ou em prosseguimento de estudos).  

  

No que toca ao indicador em análise, não se afigura necessário realizar um plano de melhoria. Os resultados obtidos são números animadores, 

que refletem o trabalho desenvolvido com os alunos e com as entidades empregadoras. O caminho traçado é para continuar a ser trilhado, 

mantendo os objetivos específicos, as monitorizações contínuas, de modo a que se possa intervir casos surjam desvios ao previsto. 
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INDICADOR 6 A): PERCENTAGEM DE FORMANDOS QUE COMPLETARAM O CURSO E QUE TRABALHAM EM PROFISSÕES 
DIRETAMENTE RELACIONADAS COM O CURSO/ÁREA DE EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO QUE CONCLUÍRAM  

  

Resultado das turmas do triénio 2014-2017: 61,5%  

Resultado das turmas do triénio 2015-2018: 60%  

Resultado das turmas do triénio 2016-2019: 58,3%  

 

Meta prevista para as turmas do triénio 2017-2020: >40%  

Meta prevista para as turmas do triénio 2018-2021: >40%  

  

No que respeita ao indicador em análise, não se afigura necessário realizar um plano de melhoria. Os resultados obtidos são animadores e 

mostram que a meta prevista foi atingida. O caminho traçado é para continuar a ser trilhado, mantendo os objetivos específicos, as monitorizações 

contínuas, de modo a que se possa intervir casos surjam desvios ao previsto. 
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INDICADOR 6 B) 3: PERCENTAGEM DE EMPREGADORES QUE ESTÃO SATISFEITOS COM OS FORMANDOS QUE 
COMPLETARAM O CURSO DE EFP  

Resultado das turmas do triénio 2014-2017: 100%  

Resultado das turmas do triénio 2015-2018: sem dados  

Resultado das turmas do triénio 2016-2019: sem dados  

 

Meta prevista para as turmas do triénio 2017-2020: > 90%  

Meta prevista para as turmas do triénio 2018-2021: > 90%  

  

Não obstante os resultados globais positivos apresentados, e que nos satisfazem, há sempre melhorias a implementar, tais como aumentar o 

número de empregadores a darem feedback sobre os ex-alunos.  

Queremos continuamente fazer mais e melhor, em prol de um sucesso cada vez mais sustentado dos nossos alunos. Assim, entendemos 

melhorar nas seguintes áreas: 
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2. Identificação das áreas de melhoria, objetivos e metas a alcançar 

Área de 
Melhoria Descrição da Área de Melhoria Objetivo 

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

 AM1  Aumentar a taxa de conclusão do curso 

 O1  Reduzir a taxa de abandono escolar em 6%, passando dos atuais 10% 
para 4%, no triénio 2019/2022.  

O2 Reduzir a taxa de absentismo escolar em 4%, passando dos atuais 
6,5% para 2,5%, no triénio 2019/2022. 

O3 Aumentar a taxa de conclusão das disciplinas em tempo próprio, 
passando dos atuais 93,5%, para 96,5% no triénio 2019/2022 

 AM2 Relação com os Encarregados de Educação.  O4  Situar a taxa de presenças em reuniões e outras iniciativas em 60%, 
no triénio 2019/2022. Atualmente esta encontra-se nos 28% 

 AM3 Grau de satisfação dos stackeholders   O5 Situar a taxa de satisfação dos stackeholders, numa taxa superior a 
90%, no triénio 2019/2022. Atualmente não há dados disponíveis. 

 AM4 Intensificar a relação da escola com as 
empresas/entidades empregadoras de ex-alunos  O6 . Situar a taxa de satisfação dos empregadores, numa taxa superior a 

95%, no triénio 2019/2022. Atualmente não há dados disponíveis 

 AM5 

Adequar o perfil do aluno ao perfil do local de estágio, 
tentando ao máximo a sua empregabilidade/e ou 
prosseguimento de estudos e recolher as sugestões 
e/ou recomendações feitas por entidades parceiras 

 O7 

 Novas parcerias firmadas, que podem tomar a forma de sessões 
técnicas, de visitas de estudo e variadas formas de interligação com o 
mercado de trabalho, de modo que, em cada ano letivo haja pelo 
menos uma nova parceria, por curso e os empregadores apresentem 
uma taxa de satisfação superior a 50%, no triénio 2019/2022. 

 AM6 Adequar a formação às necessidades dos 
colaboradores  

 O8 
Realizar questionários de necessidades de formação junto dos 
colaboradores de forma a melhorar o impacto da formação no 
desenvolvimento profissional 

O9 Todos os funcionários frequentarem, anualmente, mais horas de 
formação 

AM7 Dinamização do site da EMJGO 
O10 Promover a divulgação das atividades da escola no site da escola 

O11 Atualizar frequentemente o site com informações/noticias da escola 
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3. Identificação das ações a desenvolver e sua calendarização 
 

Área de 
Melhoria Ação Descrição da Ação a desenvolver Calendarização 

AM1 

 A1 

 Para reduzir a taxa de abandono escolar, todos os docentes, mas com especial enfoque os 
Diretores de Turma, devem ter uma especial atenção a alguns indícios, entre os quais: 
aumento do número de faltas, diminuição do empenho, resultados de aproveitamento 
desalinhados, atitudes e comportamentos divergentes com os escolares 

Trimestral 

 A2 

 Para reduzir a taxa de absentismo escolar, todos os docentes, mas com especial enfoque os 
Diretores de Turma, devem ter especial atenção às faltas dadas e à sua natureza. Tendo em 
conta esse levantamento, deverão envidar contactos quer com os alunos, quer com os 
encarregados de educação.  

 Trimestral 

 A3 

 Para garantir o sucesso escolar, as monitorizações trimestrais existentes, realizadas nos 
Conselhos de Turma de avaliação, bem como as monitorizações intercalares, são vitais. 
Havendo desvios às metas traçadas, os docentes, em coordenação com os Diretores de 
Turma, colocam em prática um conjunto de metodologias diversificadas e adequadas à 
realidade das turmas, de modo a inverter os resultados menos positivos.  

 Trimestral 

 AM2  A4 

 Para melhorar a relação entre os encarregados de educação e a escola, os Diretores de 
Turma diversificam as formas de contactos, usando o telefone, carta, mail ou presencial. A 
escola permite a flexibilização dos horários de atendimento. A escola propõe-se realizar, 
anualmente, pelo menos uma atividade de carácter lúdico e/ou formativo direcionada às 
famílias. Todos os eventos realizados que envolvem a comunidade educativa são passíveis de 
contar com a participação das famílias. Melhorar os meios de recolha de 
sugestões/recomendações por parte dos Encarregados de Educação. 

 Mensalmente 

 AM3  A5  Para melhorar o grau de satisfação dos stackeholders manter-se-á a recolha de 
sugestões/recomendações aquando da realização das atividades, bem como fomentar a sua 

 Maio/2020 
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participação nos diferentes grupos de trabalho (Conselhos de Turma, Conselho Pedagógico, 
reuniões de Encarregados de Educação, Conselho Consultivo). Pretende-se melhorar os 
meios de recolha de sugestões/recomendações. 

 AM4 

 A6 

 Melhorar/Redefinir os meios de contacto com as entidades empregadoras, criando uma bolsa 
de emprego, que permita aos alunos diplomados a integração no mercado de trabalho. Os 
Diretores de Curso recolherão, juntos das instituições, informações que permitam a definição 
do perfil do colaborador desejando, permitindo, posteriormente a sugestão à entidade 
empregadora, dos alunos mais adequados. 

 setembro/2020 
a junho/2021 

A7 Melhorar/Redefinir os meios de contacto com as entidades empregadoras de ex-alunos de 
forma a recolher informação sobre a satisfação das mesma 

setembro/2020 
a junho/2021 

AM5 

A7 
Realizar pelo menos um conselho consultivo de forma a recolher as sugestões e/ou 
recomendações feitas por entidades parceiras para que estas possam ser aplicadas e 
resultem em melhorias  

 Março/2021 

 A8 

 Aumentar o número de entidades parceiras, diversificando as formas de ligação – visitas de 
estudo, estágios, aulas técnicas, etc, - promovendo a colaboração e a partilha de saberes, 
mostrando à comunidade o que se faz na escola, contribuindo para um relacionamento 
dinâmico, tendente à promoção da empregabilidade. 

 trimestralmente 

AM6 A9 Rever identificação de necessidades de formação e elaborar o plano de formação  outubro/2021 

AM7 A10 Dinamizar o site da escola de forma a dar a escola e as atividades escolares  trimestralmente 
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4. Mecanismos previstos para monitorização do Plano de Melhoria 
 
 O processo de monitorização dos resultados do plano de melhoria é liderado pela Diretora Pedagógica da Escola, com o apoio constante e permanente dos 

membros do Conselho Pedagógico, dos Diretores de Turma e de Curso e pelos restantes docentes. 

Relativamente à AM1, trata-se de uma monitorização trimestral, que embora assente muito nos Diretores de Turma, também passa, obviamente, pelo feedback 

regular dos demais docentes. No final de cada período é elaborado um relatório, nos Conselho de Turma de Avaliação, que será alvo de análise em sede de 

Conselho Pedagógico e que retrata o funcionamento da turma no geral, focando os aspetos da assiduidade, comportamento, avaliação, entre outros. Desse 

modo, caso existam situações alarmantes há tempo útil para intervir.  Os Diretores de Turma, através do programa INOVAR e das justificações entregues 

conseguem perceber se o aluno se encontra em risco de abandono. Havendo sinais de alerta são colocadas em práticas as indicações previstas no 

Regulamento Interno da escola. 

No que respeita à AM2, para além dos registos feitos aquando dos contactos com os Encarregados de Educação, no final do ano letivo far-se-á um questionário, 
para se apurar o grau de satisfação, bem como recolher sugestões e recomendações de melhoria. 

Para a AM3, para além da auscultação dos diferentes intervenientes dos diversos grupos de trabalho que integram, no final do ano letivo far-se-á um 

questionário, para se apurar o grau de satisfação, bem como recolher sugestões e recomendações de melhoria. 

Para a AM4 far-se-á, anualmente, um questionário, para se apurar o grau de satisfação, bem como recolher sugestões e recomendações de melhoria. Far-se-

á mais do que uma reunião por ano letivo de forma a recolher informações quer de melhoria quer de oportunidade de emprego. 

Para a AM5, a monitorização é anual, pois a grande maioria das novas parcerias surgem via formação em contexto de trabalho, variando o mês de início 

consoante o ano do curso. No entanto, sempre que existirem sessões técnicas, é feito um esforço no sentido de potenciar uma nova parceria, caso esta ainda 

não exista. Assim sendo, apenas haverá resultados mais concretos para analisar no final de cada letivo.  

Para a AM6,  a monitorização é anual com a realização de questionários de necessidades de formação junto dos colaboradores de forma a melhorar o impacto 

da formação no desenvolvimento profissional 

Para a AM7, a monitorização é feita trimestralmente, de forma a promover a divulgação das atividades da escola no site da escola  
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5. Formas previstas para divulgação do Plano de Melhoria 
 
 O Plano de Melhoria será divulgado internamente, através de reuniões com as diferentes estruturas nomeadamente do concelho consultivo. 
.Externamente será feita divulgação através do site da Escola. 
 

 
6. Observações (caso aplicável)  
 
 Tendo em conta o Plano de Contingência do CODIV-19, a dinâmica da escola, bem como o cronograma relativo à implementação do sistema 

de garantia da qualidade, sofreram um revés, o que trará, obrigatoriamente, implicações na concretização das metas estabelecidas para o 

presente ano letivo. São disso exemplo, a suspensão de todas as atividades previstas no Plano Anual de Atividades para os 2º e 3º períodos. A 

não realização, no tempo devido, da reunião de Conselho Consultivo. A impossibilidade de contacto com entidades, o que não facilitou a recolha 

de informações necessárias, entre outros constrangimentos.  
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Os Relatores  
Joana Santos 

(Diretora Pedagógica/ Responsável da qualidade) 

 
 

Marrazes, 26 de junho de 2020 
 
 



                                                  
 

 

ROA2/EMJGO  
 

1 

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 
 
 
 
 
 
C6. Aplicação do ciclo de 
garantia e melhoria da 
qualidade 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. 

Envolvimento dos stakeholders 
internos e externos 

P7 Os profissionais participam, desde o início, no planeamento dos diferentes aspetos da oferta 
formativa, incluindo o processo de garantia da qualidade. 

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. 
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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  
 
 
 
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 

I2 Ações de formação contínua são disponibilizadas com base em necessidades de 
desenvolvimento de competências dos profissionais. 

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. 

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. 
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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 
qualidade da oferta de 
EFP 

 

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. 

Melhoria contínua da EFP 
utilizando os indicadores 

selecionados 

A4 A autoavaliação periódica utiliza um referencial consensualizado com os stakeholders internos e 
externos e identifica as melhorias a introduzir, em função da análise da informação produzida. 

A5 As melhorias a introduzir a nível de processos e resultados têm em conta a satisfação dos 
stakeholders internos e externos. 
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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. 
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Fontes de evidência do cumprimento dos critérios de verificação de conformidade EQAVET (Cf. Anexo 10) 

 
Documento 

 
Código dos focos de observação evidenciados 

   
C1P1 a C1P4; C2I1 a C2I3; C3A1 a C3A4; 

C4R1 a C4R3; 
C5T1 e C5T2; C6T1 a C6T3. 

N.º do Documento 
(a atribuir para o 

efeito) 
Designação Autoria Divulgação 

 1 Estatutos Interno Reuniões C6T3 
 2 Regulamento Interno Interno Site e  Reuniões C1P2, C1P3, C5T1, C6T3 

 3 
Documento Base – Projeto 

Educativo 
Interno Site e Reuniões C1P1, C1P2, C1P3, C5T1, C6T3 

 4 Ata(s) de Conselho Pedagógico Interno Reuniões C1P2, C3A4, C4R1, C4R3, C5T1, C5T2 
 5 Ata(s) de Conselho Consultivo Interno Reuniões C1P1, C1P2, C3A4, C4R1, C4R3, C5T1, C5T2 

 6 
Ata(s) de Reuniões com 

Representantes de Alunos 
Interno Reuniões C1P2 

 7 Ata(s) de Conselho de Turma Interno Reuniões C1P2, C1P3, C1P4, C3A4, C4R1, C5T1, C5T2 

 8 
Atas(s) de Reunião Geral de 

Professores 
Interno Reuniões C1P2, C1P3, C1P4 

 9 Plano de Ação Interno Site e Reuniões C1P1, C1P3, C6T2 
 10 Processos Interno rede interna ou e-mail C1P2, C1P3, C1P4, C6T1 
 11 Plano Anual de Atividades Interno Site e Reuniões C1P2, C1P3, C1P4 

 12 
Documentos emitidos 

pelas Entidades da Tutela 
Externo Reuniões C1P2, C5T1 

 13 
Monitorização de 

Indicadores 
Interno Reuniões C1P3, C3A1, C3A3, C4R2, C6T2 

 14 
Plano de Ações de 

Melhorias 
Interno Reuniões C1P3, C1P4, C3A3, C3A4, C4R1, C4R2 

 16 Protocolos/Acordos de Interno Reuniões C1P3, C2I1 
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Cooperação 

 17 
Registos de presenças 

aulas/atividade 
Interno Rede interna e reuniões C2I2 

 19 Relatórios de Atividades Interno Correio eletrónico C2I2 

 20 
Inquérito de Auscultação 

das Necessidades de 

Formação 

Interno Reuniões e correio eletrónico C2I3 

21 
Diagnóstico de 

Necessidades de Formação 

Interno Reuniões e correio eletrónico C2I3 

22 Plano de Formação Interno Reuniões e correio eletrónico C2I3 

23 
Registo de presenças em 

formações 

Interno Reuniões C2I3 

24 
Monitorização das 

ocorrências disciplinares 

Interno Reuniões C3A1 

25 
Monitorização das 

presenças nas atividades 

Interno Reuniões C3A1 

26 
Monitorização das 

presenças nas reuniões 

Interno Reuniões C3A1 

27 
Inquérito do Grau de 

Satisfação do Pessoal 

Docente  

Interno Reuniões e correio eletrónico C3A2, C3A4 

28 
Inquérito do Grau de 

Satisfação do Pessoal não 

Docente 

Interno Reuniões e correio eletrónico C3A2, C3A4 

29 
Inquérito do Grau de 

Satisfação dos Alunos 

Interno Reuniões e correio eletrónico C3A2, C3A4 

30 Inquérito do Grau de Interno Reuniões e correio eletrónico C3A2, C3A4 
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Satisfação dos 

Encarregados de Educação 

31 
Inquérito do Grau de 

Satisfação dos 

Empregadores 

Interno Reuniões e correio eletrónico C3A2, C3A4 

32 
Inquérito do Grau de 

Satisfação dos 

Representantes de FCT 

Interno Reuniões e correio eletrónico C3A2, C3A4 

33 
Inquérito do Grau de 

Satisfação relativo ao PAA 

Interno Reuniões e correio eletrónico C3A2, C3A4 

34 Registos FCT Interno Reuniões C3A4 

35 
Planeamento Interno de 

Acompanhamento EQAVET 

Interno Rede interna C3A3, C4R1, C4R2 

36 Mapa de faltas  Interno INOVAR e Reuniões C3A3 

37 
Avaliação da Satisfação 

Global 

Interno Site e Reuniões C4R3, C5T2 

 

 

 

Observações 
Consideramos o correio eletrónico uma evidência no que respeita à participação de stakeholders, porém não enunciamos como documento. 

O Relatório de Autoavaliação é considerado um documento relevante como evidência do grau de alinhamento com o Quadro EQAVET, no entanto será elaborado 

apenas no final do mês de julho, coincidente com o final do ano letivo, pelo que não consta das fontes de evidência 
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Os Relatores  
Joana Santos 
(Diretora Pedagógica/ Responsável da qualidade) 

 
 

Marrazes, 26 de junho de 2020 
 


