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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. 

Agrupamento de Escolas Dr. Machado de Matos/Escola Básica e Secundária Dr. Machado de 
Matos 

1.2. Indicar a morada e contactos da entidade formadora. 

Escola Básica e Secundária Dr. Machado de Matos, situa-se na Rua de Pombeiro de Ribavizela, 
600 (Lugar da Trofa), na freguesia de Pombeiro de Ribavizela, Concelho de Felgueiras 

Endereço de email Direção: ae.felgueiras@aefelgueiras.pt 
Serv.Adm.:ae.felgueiras@aefelgueiras.pt 
Telefone: 255340310 

1.3. Indicar o nome, o cargo e contactos do responsável da entidade formadora. 

António José Leite Bragança da Cunha 
Diretor da Escola Básica e Secundária Dr. Machado de Matos, Felgueiras 
Contacto: 25534031 O 

1.4 Apresentar, de forma sucinta, a missão, a visão e os objetivos estratégicos da 
instituição para a educação e formação profissional (EFP)9dos jovens, no contexto 
da sua intervenção. 
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Promover uma gestão assente nos valores da autonomia da Escola, na formação, envolvimento e 

desempenho individual de todos os recursos humanos, numa cultura de participação de alunos, pais 

e encarregados de educação no processo educativo e na promoção de uma rede de parcerias 

institucionais através de protocolos e projetos, com vista à melhoria dos resultados escolares e 

educativos dos alunos e da imagem institucional e social do Agrupamento. 

É missão da entidade prestar um serviço público de Educação de Qualidade, orientado para a 

promoção do sucesso educativo e para a valorização de uma educação para a cidadania. Cabe à 

Escola desenvolver processos eficazes no sentido de promover as aprendizagens que conduzam os 

alunos ao sucesso e à construção de uma identidade como profissionais e como pessoas que, 

simultaneamente, vão ao encontro dos seus interesses e ambições. Prosseguir a missão de elevar, 

os parâmetros de qualidade dos serviços prestados. Desenvolver, implementar e certificar a escola 

com o selo de qualidade EQAVET. 

Pretende-se durante o período de vigência deste projeto sejam consolidados os alicerces para a 

implementação de ações que levem à obtenção do selo de qualidade. 

OBJETIVOS 

► Promover uma cultura de garantia e melhoria contínua da qualidade baseada em práticas de 

autoavaliação;
► Garantir a articulação da política de garantia e melhoria contínua da qualidade com os objetivos

estratégicos da nossa entidade;

► Promover a adoção de procedimentos e práticas associadas às principais componentes do Quadro

EQAVET;
► Recolher dados e analisar de forma sistemática e sistémica os resultados alcançados sobre a
atividade desenvolvida e refletir esse exercício na melhoria contínua das práticas da nossa entidade;

► Obter o selo EQAVET que comprova que o sistema de garantia da qualidade do da nossa entidade

se encontra alinhado com o Quadro europeu.

COMPROMISSO o 

O Agrupamento assume o seu compromisso com vista ao alinhamento do sistema de garantia da 

qualidade no âmbito do Quadro EQAVET, procurando melhorar continuamente a oferta de EFP. 

Assim, são concretizados objetivos gerais, definem-se metas quantificáveis, bem como as 

estratégias que permitirão alcançar essas mesmas metas. 

No mesmo sentido, identificam-se os responsáveis não só pelo alcance dessas metas e pela 

implementação de estratégias, mas também pela monitorização e avaliação dos resultados. 
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INDICADOR N.0 6 a) 

Mapeamento da situação atual: sem dados. 

FASE DO PLANEAMENTO 

Objetivos 1) Adequar sempre o perfil do aluno ao local Meta: 75% 
de estágio, tentando potenciar ao máximo a
sua empregabilidade;

FASE DA IMPLEMENTAÇÃO 

1) Adequar sempre o perfil do aluno ao local de estágio, tentando
potenciar ao máximo a sua empregabilidade;

Este objetivo é medido a partir do pressuposto de que o perfil do aluno 
é adequado ao perfil do local de FCT sempre que a avaliação da FCT 
atribuída pela entidade que recebeu o aluno em estágio seja igual ou 
superior a 18 valores. Assim será apurada a percentagem de alunos do 
triénio base considerado para este processo de certificação de 
qualidade cujo perfil revelou a referida adequação e serão definidas 
metas a três anos letivos. 

Os Diretores de curso, quando fazem os contactos para a colocação 
dos alunos em estágio, têm sempre presente a adequação do perfil do 
aluno com o perfil da empresa. No entanto no que respeita à FCT 
realizada no ano terminal procuram, adicionalmente colocar os alunos 
que pretendem ingressar no mercado de trabalho em empresas que 
estejam à procura de novos colaboradores. Procura-se desta forma 
potenciar a empregabilidade dos alunos no local de estágio e, portanto, 
na sua área de formação. 

o 

Diretores de curso e 
professores orientadores 
de FCT 
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INDICADOR 6 b3) 

1 

1 

Mapeamento da situação atual: sem dados disponíveis 

FASE DO PLANEAMENTO 

Objetivos 1) Atualizar constantemente os conhecimentos
técnicos ministrados na escola e desenvolver nos
alunos as competências pessoais e sociais
exigidas pelo mercado de trabalho.

2) Intensificar a relação da escola com as entidades
empregadoras dos ex-alunos

FASE DA IMPLEMENTAÇÃO 

1) Atualizar constantemente os conhecimentos técnicos ministrados
na escola e desenvolver nos alunos as competências pessoais e
sociais exigidas pelo mercado de trabalho.

a) o diretor de curso e a Direção são responsáveis, pela atualização
constante dos conhecimentos, das técnicas e dos processos lecionados
no curso que orienta, no sentido de manter uma proximidade fundamental
entre os saberes conferidos pela escola e as reais necessidades do
mercado de trabalho, também elas em constante adaptação.

9 

b) os diretores de curso devem realizar visitas assíduas a empresas e
convidar representantes das mesmas para realizar aulas e/ou sessões
técnicas na escola. Conhecer e dar a conhecer novas tendências, novas
regras, materiais, ferramentas de apoio à produção são algumas das áreas
onde a atualização de conhecimentos deve ser uma constante.

c) elaboração de questionários sobre as competências pessoais e sociais
exigidas pelas empresas ou outras entidades empregadoras;

d) a Direção deve dar o feedback aos professores orientações referentes

Meta: Realizar pelo 
menos 1 simulação de 
entrevista e 
elaboração do CV na 
turma finalista 

Metas: Realização 
anual de inquéritos de 
satisfação aos 
empregadores dos ex-
alunos; convidar pelo 
menos 1 empresa 
para fazer 1 sessão 
técnica/visita de 
estudo 

Responsáveis: 

Diretor de curso, 
psicólogo da escola e 
professores de 
Português e Inglês 

' 
' 

9 
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à necessidade de desenvolver nos alunos determinadas competências 
concretas, nomeadamente: desenvolver a autonomia e proatividade dos 
alunos, potenciar a capacidade de trabalho em equipa na dinamização de 
projetos, reforçar a importância da correta elaboração de relatórios, de 
resumos escritos, de escrever sem erros ortográficos, bem como 
desenvolver competências linguísticas, dada a internacionalização 
necessária de muitas dessas empresas no atual contexto socioeconómico. 

e) o serviço de psicologia deve promover sessões sobre Técnicas de 
Procura de Emprego para melhor preparar os alunos finalistas para a
integração no mercado de trabalho e de como causarem uma boa primeira
impressão junto dos empregadores;

f) os diretores de curso, professores de português e inglês devem
promover sessões para que os alunos percebam a importância das 
competências transversais ou soft ski/1s de forma a potenciar, não só a sua
empregabilidade, como o grau de satisfação das empresas/entidades
empregadoras, a elaboração dos curricula vitae (CV) que deve ser
essencialmente no terceiro ano do curso, quer em português, quer em 
inglês e a possibilidade real dos alunos irem fazer o estágio curricular para 
países da União Europeia, e pela progressiva internacionalização das 
empresas portuguesas.

2) Intensificar a relação da escola com as entidades empregadoras Direção, diretores de 
dos ex-alunos, alicerçando-a em contactos assíduos e mútuos, levando curso, equipa EQAVET 
as empresas à escola no conceito de aulas/sessões técnicas ou e professores da área 
endereçando-lhe convites diversos, estabelecendo acordos de parcerias de informática 
de cooperação com as mesmas, colocando alunos em formação em 
contexto de trabalho, recolhendo junto das empresas sugestões de 
, melhoria, levando a escola às empresas em visitas de estudo, colaboração 
com as mesmas na concretização de projetos vários, entre outras ações a 
definir pela escola. Também a realização do próprio inquérito de satisfação 
aos empregadores dos ex alunos potencia o relacionamento com os 
empregadores, uma vez que passam a existir novos contactos podendo 
levar ao aprofundamento do relacionamento, realizado anualmente até ao 
final do mês de junho 

FASE DE AVALIAÇÃO E REVISÃO 
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Competirá à Equipa EQAVET proceder à recolha periódica dos dados relativos aos resultados das 
estratégias implementadas e compará-los com as metas estabelecidas pela Direção da Escola e 
constantes do Plano de Ação, de forma a verificar se os mesmos estão ou não aquém dos valores 
pretendidos referentes ao indicador 6- Utilização das competências adquiridas no local de trabalho. 
Se as metas não estiverem a ser cumpridas, devem os responsáveis procurar estratégias 
alternativas e implementar planos de melhoria, com colaboração com todos os intervenientes (para 
informação detalhada, consultar o Plano de Ação). 

1.5 Inserir o organigrama da instituição. 

Cc,np,11Publlu1 

(Sr11hC.e1,no; 
S,,d,.Jtl11i1) 

+ 
Recursos 
Humanos 

+ 
Pessoal 

+ 
Alunos 

,, 
Educação Pré-

escolar 

,, 
Diretor 

António José 
Bragança 

' 

Coordenadora 
Técnica 

Ana Paula Alves 

1 + 
SASE 

+ 
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' \

+ 
/ ' ' \

Contabilidade, Expediente, 
Tesouraria, Arquivo e 
Compras Património Públicas e 

POCH ' . )
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Docente e 1.° Ciclo (Irene Couto) Contabilidade Arquivo ... (Sandra Não Docente (Susana 

(Marília Sampaio) Guimarães) 
9 Moreira) 9 " 

/ ' ' I
Gestores ,, ,, ' I Tesouraria Património (Zínia Nóbrega, 2.° Ciclo (Joaquina Sandra 3.° Ciclo/Ensino 
Sampaio, Secundário Cunha) (Cristina 

Cristina Afonso) (Maria José Afonso) 
' - Monteiro) í ' \POCH-' -

L +  Vencimentos i + / ' Cursos 
Cursos Financiados 

1 Financiados . (Ana Paula (Ana Paula 
Alves; f.- Alves, Sandra 

(Zínia Nóbrega) Sandra Sampaio) 

\ . .  
Sampaio) " 

' I

. _

. )

' I

I+-

. )

' \
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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. 

(ajustar o número de linhas quanto necessário) 

N.º de Turmas/Grupos de Formação N.0 de Alunos 
(Totais por curso, em cada ano letivo) • 

Tipologia 
do curso 

Designação do 2017 / 2018 
curso 

Curso Profissional 
de Técnico/a de 
Eletrónica, 

utomação e 
Comando 
Curso Profissional 
e Técnico/a de 

Des orto 
Curso Profissional 
de Técnico/a de 
Eletrónica, 

utomação e 
Com utadores 
Curso Profissional 
de Técnico/a de 
Restaurante/Bar 
Curso Profissional 
de Técnico/a de 
Eletrónica, 

utomação e 
Com utadores 

1 21 

•se aplicável, incluir a oferta noutras unidades orgânicas, para além da sede 

2018 / 2019 

1 

N. 0 N.0 

AL i T/GF 

15 

24 1 

23 

2019 / 2020 

N.ºAL

15 

22 

14 

24/21 

1. 7 Selecionar a situação da instituição face à implementação do sistema de 
garantia da qualidade:

o 

- Criação de um sistema alinhado com o quadro EQAVET X e 
-Adaptação do sistema em uso ao quadro EQAVET O 
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1.8 Apresentar a listagem dos objetivos que a instituição definiu para o 
alinhamento com o Quadro EQAVET. 

- Reduzir o abandono escolar;
- Reduzir a Taxa de absentismo;
- Cumprimento das metas de sucesso por disciplina/área de formação propostas no Projeto
Educativo;
- Intensificar o relacionamento com os encarregados de educação;
- Intensificar o relacionamento com as empresas;
- Auscultar as empresas que recebem os alunos em FCT;
- Recolher as sugestões e/ou recomendações feitas pelas empresas parceiras, em relação às 
competências a melhorar/desenvolver pelos alunos;
- Realizar sessões de procura de emprego, dinamizadas pelos Serviços de Psicologia;
- Adequar sempre o perfil do aluno ao local de estágio, tentando potenciar ao máximo a sua
empregabilidade;
- Atualizar constantemente os conhecimentos técnicos ministrados na escola e desenvolver nos
alunos as competências pessoais e sociais exigidas pelo mercado de trabalho;
- Intensificar a relação da escola com as entidades empregadoras dos ex-alunos.

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 Data Data 
com o Quadro EQAVET 1 Início Conclusão 

(mês/ano (mês/ano) 
1 ) 

Elaboração do Documento Base para o 'ulho/2019 üaneiro/2020 
alinhamento 
Elaboração do Plano de Ação para o julho/2019 üaneiro/2020 
alinhamento 
Recolha de dados - Indicador 4a) Até 31 de dezembro do último ano do ciclo de formação e 
Conclusão dos cursos até 31 de dezembro do ano seguinte ao último ano do ciclo 

de formação 
Recolha de dados - Indicador 5a) fevereiro do ano seguinte do ano de conclusão do curso e 
Colocação dos diplomados 18 meses após a conclusão do curso Uaneiro) 

Recolha de dados - Indicador 6a) fevereiro do ano seguinte do ano de conclusão do curso e 
Ocupação dos diplomados 18 meses após a conclusão do curso Uaneiro) 

Recolha de dados - Indicador 6b3) 18 meses após a conclusão do curso Uaneiro) 
Satisfação dos empregadores 

A'tlálise contextualizada dos resultados dos novembro/2019 9 março/2020 
indicadores EQAVET, e de outros em uso, e da 
aferição dos descritores EQAVET/práticas de 
Qestão 
Identificação das melhorias a introduzir na fevereiro/2020 março/2020 
gestão da EFP 

Elaboração do Relatório do Operador fevereiro/2020 março/2020 

Anexo 1 ao Relatório do Operador - Plano de fevereiro/2020 março/2020 
Melhoria 
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Anexo 2 ao Relatório do Operador - Fontes de fevereiro/2020 março/2020 
evidência do cumprimento dos critérios de 
conformidade EQAVET 

Observações (caso aplicável)

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

- Manual da Qualidade (documento-base), alinhado com os princípios do Quadro EQAVET;
- Plano de Ação; 
- Relatório do Operador, Plano de Melhoria e Fontes de Evidência;
- Projeto Educativo da Escola;
- Regulamento Interno da Escola;
- Plano Anual de Atividades;
- Regulamento Interno dos Cursos Profissionais;
- Modelo CAF. 

li  Gestão da oferta de EFP considerando os L ____ ----------------- ------
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. 

2.1 Fase de Planeamento 
Onde são definidas as metas e objetivos apropriados e mensuráveis 

2.2 Fase de Implementação 

Onde se põe em prática os procedimentos que asseguram o cumprimento das metas e 
objetivos definidos 

2.3 Fase de Avaliação 

Procede-se à recolha e tPatamento de dados que sustentem uma avaliação fundamemtada dos 

resultados esperados 

2.4 Fase de Revisão 
Visa desenvolver procedimentos para atingir os resultados ainda não alcançados e/ou estabelecer 

novos objetivos em função das evidências geradas, por forma a garantir a introdução das melhorias 

necessárias. 



A §  REPÚBLICA r PORTUGUESA 
4 GARANTIA DA Q U A L I D A D E  't::!""'   NA EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO PROFISSIOl'IAL 

- - - · - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Ili. Áreas de melhoria na gestão da oferta 

Apresentar o Plano de Melhoria, através do preenchimento do Anexo 1 ao 
presente relatório. 

mprimento dos critérios d e _ _ _  

- --- --1

Enumerar os documentos e os critérios que evidenciam, através do 
preenchimento do Anexo 2 ao presente relatório. 

.-· ... )_,,•. 

o o o 
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O Agrupamento Dr. Machado de Matos, Felgueiras vai;pela primeira vez implementar o 

Sistema de Garantia de Qualidade alinhado com o quadro EQAVET, com o intuito de continuar a 

oferecer aos alunos dos Cursos Profissionais um ensino de qualidade, adequado às suas 

necessidades e às do mercado de trabalho e índice de empregabilidade. Além disso, pretende

garantir a melhoria das práticas pedagógicas. qualificar com exigêncja e profissionalismo os cursos 

que são ministrados com a finalidade de competir com inovação e competência de primeira linha. 

É importante referir que o lema do nosso Agrnpamento "Aqui nunca estamos 

sozinhos", vai de encontro ao espirita de cooperação, colaboração e interajuda, tentando chegar 

sempre a todos mesmo àqueles mais desfavorecidos e desmotivados. Existe uma constante 

procura de compromisso na melhoria continua, com o objetivo fulcral de satisfação dos nossos 

parceiros, os st.akeholders e o comprometimento com a qualidade da oferta educativa. Podemos 

assim considerar que todo este processo se assume como mais um instrumento imprescindível 

para o nosso Agrupamento, que permitirâ planear, implementar, monitorizar e avaliar a eficácia dos 

cursos profissionais. M�is se acrescenta que poderá ser visto como um guja de orientação e uma 

ferramenta crucial para' a.1111elhoria continva 

O nosso entendimento deste processo pode espelhar-se do se:9uinte modo: "O 

compromisso, o trabalho em equipa e a melhoria continua são a chave para a conquista ã 

excelência em qualidade" (Marcelo Sousa da Silva). E'Sta é a missão e o ,caminho do nosso 

Agrupamento. 

Os Relatores 

(Cargo de direç 

&,,&. -1.,.  o 

(Respons I da qualidade) 
o 

67"  -.- 2    « ielt: «!<A;)
(Localidade e data) 

o o 
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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

O AE não tem nenhum ciclo formativo concluído pelo que a elaboração do Plano de 
Melhoria ocorrerá após termo do ciclo Formativo. 

1 

1 1 

o 
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2. Identificação das áreas de melhoria, objetivos e metas a alcançar

Área de Melhoria Descrição da Área de Melhoria 

INDICADOR 4- REDUZIR ABANDONO ESCOLAR 

(META PARCELAR INTERMÉDIA DO 

INDICADOR 4) 

Descrição do objetivo e metas a alcançar 
Objetivo 

{quando disponível, indicar o ponto de partida) 

• Objetivo Específico- Reduzir o abandono escolar

Meta a alcançar - Reduzir de 5, 7% para 4%

INDICADOR 4- CUMPRIMENTO DAS METAS DE 1 03
SUCESSO POR DISCIPLINNÁREA DE 

Objetivo Específico- Reduzir o número de módulos em atraso/Promoção dei 

sucesso escolar 

AM3 

M4 

M5 

FORMfi:ÇÃO PROPOSTAS NO PROJETO 

EDUCATIVO 

! INDICADOR 5- TAXA DE 

EMPREGABILIDADE DOS ALUNOS

DIPLOMADOS (mercado de trabalho)

INDICADOR 5- INTENSIFICAR O 

RELACIONAMENTO COM AS EMPRESAS 

E/OU INSTITUIÇÕES 

!INDICADOR 5- RECOLHER AS SUGESTÕES

E/OU RECOMENDAÇÕES FEITAS PELAS

EMPRESAS PARCEIRAS, EM RELAÇÃO ÀS

COMPETÊNCIAS A MELHORAR/DESENVOLVER

PELOS ALUNOS

<) 

03 

01 

03 

Meta a alcançar - Manter a taxa 

Objetivo Específico- Aumentar a taxa de empregabilidade dos diplomados 

Meta a alcançar - 75% 

Objetivo Específico- Intensificar o relacionamento com os stakeholders 

externos 

Meta a alcançar - 75% 

j Objetivo Específico- Aferir a satisfação dos Stakeholders externos com a

lescola 

Meta a alcançar - 75% 

1/ 3 
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INDICADOR 6a )- TAXA DE ALUNOS QUE 01 Objetivo Específico- Adequar o perfil do aluno ao local de Formação em 

TRABALHAM Contexto de Trabalho; preparar o aluno para a inserção profissional; 
EM PROFISSÕES DIRETAMENTE Meta a alcançar: 75% 

RELACIONADAS COM O CURSO/ÁREA DE 

EDUCA<:!ÃO 

INDICADOR 6 B3-NÚMERO DE SIMULAÇÃO DE 01 Objetivo Específico- Atualizar constantemente os conhecimentos técnicos 
ENTREVISTA E ELABORAÇÃO DO CV NAS ministrados na escola e desenvolver nos alunos as competências pessoais e 

TURMAS FINALISTAS sociais exigidas pelo mercado de trabalho. 
Meta alcançar: 50% 

.. 

2/ 3 
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2. Identificação das ações a desenvolver e sua calendarização (inserir/eliminar/formatar, tanto quanto necessário)

Área de Ação Descrição da Ação a desenvolver 
Melhoria 

AM2 2 

3 
AM3 

Para reduzir a taxa de abandono escolar, os diretores de turma e de curso devem te 

especial atenção aos indícios de uma potencial desistência, como o aumento das faltas, a 

diminuição do empenho e aproveitamento durante o processo de ensino/aprendizagem, a 

recusa do aluno em desenvolver as tarefas propostas, o comportamento ausente ou 

perturbador.Quando há procura excessiva de alunos para os cursos realizamos a triagem 

1aos alunos através de requisitos-, caso contrário, esta não será viável. 

Para o cumprimento das metas de sucesso por disciplina/área de formação propostas nol 

projeto educativo e respetiva autoavaliação, proceder-se-á à recolha sistematizada dos 

ldados consensualizados com os stakeholders internos e externos, que devem esta 

plasmados no relatório de autoavaliação e no relatório do observador a serem 
1apresentados no Conselho Pedagógico. 

No sentido de aumentar a taxa de empregabilidade dos alunos diplomados, a escola irá 

recolher de forma sistematizada sugestões e/ou recomendações feitas pelas empresa 

parceiras, para que se continue a fazer o trabalho de encontro entre a oferta e a procura 

'de emprego; os Diretores de Curso vão intensificar o relacionamento com as empresas da 

região, procurando trazê-las à escola para partilharem as suas realidades, conhecimento 

e experiências com os alunos, tornando mais assíduos os contactos, promovendo a: 

notoriedade da escola. Após as auscultações das sugestões e/ou recomendações feitasl 

o 

Data Início 
(mês/ano) 

13/06/2019 

13/06/2019 

13/09/2019 

Data 
Conclusão 
(mês/ano) 

15/06/2020 (*) 

15/06/2020 (*) 

15/06/2020(*) 
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pelas empresas, que resultaram dos inquéritos aplicados, serão alvo de reflexão em sede 
de reunião de balanço final de FCT e na preparação de cada ano letivo. 

Aumentar o número médio de sessões para as turmas finalistas , dando a conhecer mais 
experiências do mundo empresarial e de trabalho, permitindo também aos convidados 

·•.,._ 

conhecer osº cursos que existem na escola , v1 (tàr as instalações, conhecer alguns 
trabalhos feitos pelos alunos podendo contribuir para a promoção da empregabilidade. 

A escola irá recolher as sugestões e/ou recomendações feitas pelas empresas parceiras, 
em relação às competências a melhorar/desenvolver pelos alunos, Sistematizando numa 
base de dados todas as parcerias e para percepcionar os eventuais contributos das 
empresas. 

No sentido de aumentar a taxa de empregabilidade dos alunos em profissões diretamente 
relacionadas com o curso/área de educação, a escola irá trabalhar com os alunos 
ierramentas (currículo vitae, e-portefólios ... ) e técnicas de procura de emprego facilitadoras 
desse ingresso. A escola também irá sensibilizar os stakeholders externos para a 
necessidade de arriscarem na oferta do primeiro emprego dos alunos, uma vez que o 
çeedback obtido por parte das empresas tem sido bastante positivo. 

A escola levará a cabo um conjunto de estratégias que passam por criar momentos de 
, o

simulação de entrevista e elaboração de curriculums vitae, para cada turma finalista. 

(*) Estes procedimentos replicam-se todos os anas para os outros ciclos de qualidade 

13/09/2019 15/06/2020(*) 

13/09/2019 15/06/2020(*) 

13/09/2019 15/06/2020(*) 
-

V 

13/09/2019 15/06/2020(*) 
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Mecanismos previstos para monitorização do Plano de Melhoria 

O grau de cumprimenta das metas definidas, as possíveis desvias e a definição de estratégias para a 

sua concretização, serão realizadas de forma sistemática e periódica nos seguintes órgãos: 

- Em cada reunião de Conselhos de Turma/Curso é feita uma avaliação dos indicadores relativos a
desistências - assiduidade e comportamentos de risco - e serão defini as estratégias. No final de cada 
período o Coordenador do Ensino Profissional irá fazer um balanço da situação.

- No 12.º ano e após a conclusão quer do plano curricular quer da FCT, os alunos preenchem um 
inquérito em que avaliam diversos aspetos da vida escolar desde a relação com os professores e
pessoal não-docente, direção, equipamentos e instalações. Após o tratamento destes dados, os
resultados são dados a conhecer nos Conselhos de Turma do final do ano letivo.

- No final de dezembro é apurada a taxa de conclusão do ciclo de formação.

- Seis meses após a conclusão do curso é apurada a taxa de colocação no mundo do trabalho, a taxa
de prosseguimento de estudos e a oolocação em profissões da área de formação, o que dará lugar a
um documento de ras!reabilidade.

- No final da FCT sera aplicado um inquérito às empresas para que se pronunciem sobrie a capacidade
dos alunos face às competências adquiridas ao longo do curso.

Formas previstas para divulgação do Plano de Melhoria 

A divulgação dos resultados alcançados será realizada no Conselho Gera!, no Conselho Pedagógico, 
: !   , :

nos Departamentos e na pá_gina institucional da Escola. Também serão divulgados por emait aos 
parceiros externos, so!icitando feedback e uma reflexão. 

Os Relatores 

(Cargo dé dir çã ·élo) 9 

 u.ttDa. f,;   
 esponsável da qualidade) 

......... < - o .  , 2  á  d,.,(4.. ;,..,2.a 
(Lo lidade e data) 
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Anexo 2 - Fontes de evidência do cumprimento dos critérios de conformidade EQAVET 

Princípios 
EQAVET 

Visão estratégica e 
visibilidade dos 

processos e resultados 
na gestão da EFP 

Fase 1 - Planeamento 

Critéri  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 trans 
L.EW . -- . Critérios de conformidade EQAVET 

(Cf. Anexo 1 O) 

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

.. - -
Situação aplicável 

S-Sim
N-Não

P-Parcialmente

P1 C1. Planeamento 
o 

Is 

As ações delineadas traduzem a visão estratégica partilhada 
.e_elos stakeho/ders internos e externos. 

C5. Diálogo institucional para a IP melhoria contínua da oferta de EFP P2 
A relação entre as metas/objetivos estabelecidos e a sua Is 

P3 monitorização através dos 
indicadores é explícita. 

P4 A atribuição de responsabilidades em matéria de garantia da 
:/7 
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Envolvimento 
dos 

stakeholders 
internos e externos 

Melhoria contínua da EFP 
utilizando os indicadores 
selecionados 

P8 

pg 

P10 

.. 
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 AQIJ41.IJCACÃOf0 
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P5 

P6 

P7 

.. 

.. 

qualidade é explícita. 
Parcerias e iniciativas de cooperação com outros operadores 
são planeadas. 
O sistema de garantia da qualidade em uso é explícito e 
conhecido pelos stakeholders internos e externos. 

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

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 definicão da oferta formativa. 
Os planos de ação traduzem as mudanças a introduzir em 
função da informação produzida pelos indicadores 
selecionados. 
O processo de autoavaliação, consensualizado com os 
stakeho/ders internos e externos, é organizado com base na 
informação produzida pelos indicadores selecionados. 

C6. Aplicação do ciclo de garantia e P 
melhoria da qualidade da oferta de 
EFP p 

p 

s 

p 

317 
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Fase 2 - Implementação 

Critério de Qualidade 

• GARANTIA DA QUALIDADE
� NA EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL 

Os planos de ação, concebidos em consulta com os stakeholders, decorrem das metas/objetivos visados e são apoiados por 
parcerias diversas. 

J)escritores 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) 

Situação aplicável 
S-Sim

N-Não 
P-Parcialmente

Visão estratégica e visibilidade 1 11 Os recursos humanos e materiais/financeiros são dimensionados 
e afetados de forma a alcançar os objetivos traçados nos planos 
de ação. dos processos e resultados na 

gestão da EFP 

Envolvimento dos stakeholders 

12 

internos e externos 1 13 

Melhoria contínua da EFP 
utilizando 

., 
14 

15 

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

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

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

C2. Implementação 
s 

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

p 

IP 

4/7 
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Os instrumentos e procedimentos de recolha de dados, 
16 consensualizados com os stakeho/ders internos e externos, são

!aplicados no quadro do processo de autoavaliação definido.

, o  

, o  

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

517 
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Princípios EQAVET 

Visão estratégica e visibilidade 
dos 
processos e resultados na 

estão da EFP 

Envolvimento dos stakeho/ders 
internos e externos 

Melhoria contínua da EFP 
utilizando os indicadores 
selecionados 

�,l-JNAOÇEP 
1"MAo1t.()UALJf1CACÃOE O 
l!!NSINO l"ROFISSICM41..l" 

Fase 3 - Avaliação 

Critério de Qualidade 

4 GARANTIA DA QUALIDADE 
� NA EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL 

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

A1 

A2 

A3 

A4 

., A5 

Práticas 
de gestão 

da EFP 

Mecanismos de alerta precoce para antecipar desvios aos objetivos 
traçados estão instituídos. 

Mecanismos que garantam o envolvimento dos stakeho/ders internos e 
externos na avaliação estão instituídos. 

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

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 . 

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

Critérios de 
conformidade 

EQAVET 
(Cf. Anexo 1 O) 

IS 
C3. Avaliação 

C5. Diálogo 
institucional para a \P 
melhoria contínua da 
oferta de EFP 

C6. Aplicação do ciclo IS 
de garantia e melhoria I da qualidade da oferta S
de EFP 

IS 

Situação aplicável 
S-Sim
N-Não

P-Parcialmente

617 
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Princípios EQAVET 

Visão estratégica e visibilidade 
dos 
processos e resultados na 

estão da EFP 
Envolvimento dos stakeho/ders 
internos e externos 

Melhoria contínua da EFP 
utilizando os indicadores 
selecionados 
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Fase 4 - Revisão 

Critério de Qualidade 

4GARANTIA DA QUALIDADE 
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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 

, o  

,o 

R1 

R2 

R3 

Práticas 
de 

gestão 
da EFP 

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

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

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

R4 1 Revisões são planeadas e informam a regular atualização das práticas. 

Critérios de 
conformidade 

EQAVET 
(Cf. Anexo 10) 

C4. Revisão 

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

s 

IS 

C6. Aplicação do ciclo IS 

de garantia e melhoria 
da qualidade da oferta 
de EFP 

Situação aplicáve 
S-Sim
N-Não

P-Parcialmente
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Documento Código dos focos de observação evidenciados 

C1 P1 a C1 P4; C211 a C213; C3A1 a C3A4; 
C4R1 a C4R3; C5T1 e C5T2; C6T1 a C6T3. 

Designação 

1 

. . .  }Acordo de Parceria 
;Portugal 2020
:Estratégia Europa 2020 
!Programa Operacional
..,e Capitaj Humano

!Recomendação do
Parlamento Europeu e

o Conselho de 23 de
bril de 2008

!Recomendação do

!Parlamento 
Europeu e 

do Conselho de 18 de
·unho de 2009

!Decreto-lei 92/2014, de
:o de junho

i\Circular Normativa nº 

4/ANQEP/2018, 

f 
2/02/2018 e Orientação 

Metodológica nº 1 de
bril de 2016 

!Projeto
Eilucativo da 

Escola 

Autoria 

.... ,União Europeia (EU) 
overno de Portugal 

GP) 
IEU e GP 

!Conselho da União
\Europeia 
Parlamento Europeu 

!Governo

iANQEP 

1Direção 

Divulgação 

... lhttps://www.portugall ! ... IC1P1, CGT3 
020.pt

1 

lhttps:// 

1
,,ttps://www.ang ep.g 
,v.pt 

lhttps://www. 
Comunidade escolar 

:c1 P1 a C1 P4, C5T1, CGT1 e C6T3 

817 
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Documento Base 

Plano de ação - EQAVET 

Relatório do Operador 
f A F  

11Atas dos Conselhos de

lurma/Curso 
Atas das Equipas 
!Pedagógicas

tas de Departamento

IAtas das reuniões com 
!Encarregados de 
Educação
jRelatório de nível de 
 atisfação dos 
encarregados de 
educação 
Protocolos com as 
empresas e instituições 
!Grelha de avaliação do 
ltutor e registo de 
avaliação final de FCT 

r l a t ó , l o  

sob,e o g,au 
de satisfação das

mpresas envolvidas em 
FCT 
!Relatório do balanço
linal do período, do 
coordenador do EP 
Cronograma 

Relatório sobre os 
nquéritos aos 1diplomados relativos ao 

  GARANTIA DA QUALIDADE'ffl!!!"""   NA EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL 

Direção jhttps ://www. C1 P1 a C1 P4, C5T1 a C5T2, C6T1 a C6T3 

ihttps://www. C2I1 a C2I3, C5T1 a C5T2, C6T1 a C6T3 

Equipa EQAVET https://www. IC3A1 a C3A4, C5T1 a C5T2, C6T1 a C6T3 
Direção lhttps://www. C1P1 a C1P4, C2I1 a C2I3, C3A1 a C3A4 

Diretores de !Arquivo nos C1P1 a C1P4, C2I1 a C2I3, C3A1 a C3A4 
iTurma/Curso dossiers (Direção)

Professor Responsável 

 oordenador de 
Departamento 

Diretores de Turma Encarregados de C3A4,C5T1 
Educação 

Equipa EQAVET Envio por email C3A4, C4R1 a C4R3, C5T1 e C5T2 

 mbas as entidades rquivo nos C1P1 a C1P4, C2I1 a C2I3, 
signatárias ossiers (Sala 3) 
Professores !Arquivo nos C3A1 a C3A4 
 rientadores d FCT e ossiers (Sala 3) 
monitores 
Equipa EQAVET Envio por email C3A4, C5T1 

íº° 'denado, 
do EP !Arquivo nos C3A2 a C3A4, C5T1 a C5T2. 

ldossiers (Sala 3 ou 
Drive) 

Coordenador do EP !Arquivo nos C1P1 
Diretores de Curso [dossiers (Sala 3 ou 

Drive) 
Equipa EQAVET  rquivo nos C3A4, C4R1 a C4R3, C5T1 e C5T2 I ossiers (Sala 3 ou 

Drive) 
917 
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Jpercurso pós-formação 

Plano de formação 

\Levantamento das 
1necessidades de 
,ormacã6 
[Registo da formação 
 requentada: Programas das
 essões/seminários 
!Lista de presenças
1Certificados
!Relatório  de
!autoavaliação

!Relatório de avaliação
ocente, infraestruturas

autoavaliacão do aluno 

!Pautas finais do curso

!Plano de Melhoria

1. 

o 

o 
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Diretor de Curso 

 rientadores 
de FCT 

onitores das 
emoresas 

ireção oordenador da,:_,;·,. 
 ormacão _ ·._ . 
l ireçãof oorde!1ador da 
ormaçao 

Docentes 

\Direção 

1 

iNetGiae 

!Equipa EQAVET

1 

jArquivo nos 
 ossiers (Sala 3 ou 
!Drive) 
https://www.

lA-rquivo nos 
 ossiers da 
secretaria 
lA.rquivo nos 
Jdossiers (Sala 3 ou 
Drive) 
 ecretaria da 
 scola 

· trquivo nos

\ 
ossiers (Sala 3 ou

Drive)

C1 P2 e C1 P4, C2I2, C5T1 e C5T2, C6T1 

jC2I3, C6T1 

C2I3 

1C3A 1 a C3A4, C4R2 e C4R3, C6T1 a C6T3 

C3A 1 a C3A4, C4R2 e C4R3, C6T1 a C6T3 

C3A1 

C6T3. r 1  
P2 e C1 P4, C4R1 e C4R3, C5T1 e C5T2, C6T1 

10/ 



REPÚBLICA 
PORTUGUESA 

o 

A _QEP 
 .  ,· .... -  

 h ",r ••-<.- ,•.v 

(Responsável da qualidade) 

24 c:4  e.tele ZoU>

• 

o 

  : :  .   :  r  : n M g  1   i s  :  :  

,_ 
- ::.:.-

11/ 




