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Conteúdo: 

1. Enquadramento e metodologia utilizada no processo de alinhamento 

Através da Recomendação do Parlamento Europeu e do Conselho de Ministros da União Europeia de 

18 de junho de 2009 foi concebido o Quadro de Referência Europeu de Garantia da Qualidade para a 

Educação e Formação Profissionais (Quadro EQAVET). 

Este dispositivo – de incentivo à melhoria do Ensino e Formação Profissional (EFP) no espaço europeu 

– coloca ao dispor das autoridades e dos operadores de EFP, ferramentas comuns para a gestão da 

qualidade. 

A promoção da confiança na qualidade da formação mútua, da mobilidade de trabalhadores / 

formandos e da aprendizagem ao longo da vida são os pilares do referencial EQAVET.  

O EQAVET é um instrumento de adoção voluntária, que possibilita a documentação, desenvolvimento, 

monitorização, avaliação e melhoria da eficiência da oferta de EFP e a qualidade das práticas de gestão, 

recorrendo a processos de monitorização regular e autorregulação (interna e externa) dos progressos 

conseguidos. 

O ciclo de qualidade do EQAVET a implementar inclui quatro fases interligadas:  

 Planear; 

 Implementar; 

 Apreciar e avaliar; 

 Ajustar. 

No decorrer destas quatro fases, onde se analisam os indicadores de processo, deve ser conseguido 

um diálogo institucional perante e uma aplicação iterativa do ciclo de garantia e melhoria – pilares de 

desenvolvimento da melhoria contínua da oferta de EFP.  

Dado que os indicadores são um pilar fundamental na definição e implementação de um processo de 

garantia da qualidade alinhado com o EQAVET, a ANQEP selecionou os seguintes indicadores a partir 

dos indicadores que integram o Anexo II à Recomendação do Parlamento Europeu e do Conselho de 

18 de junho de 2009 que criou o Quadro EQAVET:  

 4(a). Taxa de conclusão em modalidades de EFP. 

 5(a). Taxa de colocação após conclusão de modalidades de EFP. 

 6(a). Utilização das competências adquiridas no local de trabalho: informação sobre o 

emprego obtido pelos formandos após conclusão da formação.  

 6(b). Utilização das competências adquiridas no local de trabalho: taxa de satisfação dos 

formandos e dos empregadores com as competências/ qualificações adquiridas.  

 



 

 

No sentido de confirmar o compromisso da nossa organização escolar com a qualidade do ensino que 

ministra, requeremos que essa qualidade seja reconhecida e certificada externamente. Na perseguição 

deste objetivo, junto da ANQEP, pretendemos obter a certificação EQAVET, procurando dar 

cumprimento ao disposto no Decreto-Lei 92/2014, de 20 de junho, que estabelece, no ponto 1 do 

artigo 60.º, que as escolas com ensino profissional devem «implementar sistemas de garantia da 

qualidade dos processos formativos e dos resultados obtidos pelos seus alunos», sendo que esses 

sistemas devem estar articulados com o Quadro EQAVET (ponto 2 do referido artigo). 

1.1. Fase de Planeamento 

O planeamento reflete uma visão estratégica partilhada por todos os stakeholders e inclui os 

objetivos, as metas e as ações a desenvolver. 

Esta fase parte da reflexão organizacional sobre “onde nos situamos” e na definição de “onde 

desejamos estar” e “quando”. Para concretizar esta autorregulação, é necessário o recurso a 

descritores indicativos de apoio à decisão da eficácia das práticas atuais e de identificação de 

estratégias futuras.  

Os objetivos e as metas são definidos e monitorizados através da consulta sistemática e 

sistematizada de stakeholders, de uma explicitação clara das responsabilidades na gestão e no 

desenvolvimento da qualidade e ainda no envolvimento precoce de todos os stakeholders 

internos e externos em todo o processo de desenvolvimento da garantida de qualidade. 

1.2. Fase de Implementação 

Esta fase implica a comunicação dos objetivos e metas definidos a todos os intervenientes.  

A eficácia do envolvimento dos stakeholders internos depende não só da sua sensibilização para 

os reconhecidos benefícios da organização e implementação do processo de certificação da 

qualidade, mas também da clarificação da relevância do papel de cada um nesse processo. 

Assume-se, por isso, a importância da formação, quer inicial, quer regular, dos recursos humanos 

da organização.  

Em simultâneo, deve desenvolver-se uma cooperação contínua com os stakeholders externos, no 

sentido de apoiar e reforçar a capacidade de melhoria contínua da qualidade da oferta formativa 

existente na organização, assente em parcerias relevantes que apoiem as ações planeadas.  

É definido um plano de ação, que decorre do documento base, e que contemple os objetivos, as 

metas, as atividades a desenvolver e a respetiva calendarização, as pessoas a envolver e respetivos 

papéis e responsabilidades, os recursos a afetar, os resultados esperados e as estratégias de 

comunicação/divulgação, necessários à implementação do sistema de garantia da qualidade. 

 



 

 

1.3. Fase da Avaliação 

A avaliação de resultados e processos é viabilizada pela definição clara de metas, objetivos e pela 

atribuição de responsabilidades de operacionalização, monitorização e avaliação. 

Realizada de acordo com os timings definidos no plano de ação, possibilita uma análise 

sistemática dos dados recolhidos, identificando as melhorias necessárias e os mecanismos para 

as concretizar.  

Pela conjugação da recolha e análise dos dados efetuada, tendo por base os níveis de satisfação, 

as sugestões e/ou opiniões apresentados, é possível caminhar para uma melhoria efetiva dos 

resultados e dos processos definidos. 

1.4. Fase da Revisão 

Pretende-se elaborar planos de ação adequados à revisão das práticas existentes e colmatar as 

falhas identificadas, no sentido de uma melhoria contínua, com base nos resultados da avaliação. 

Esta fase possibilitará uma análise revigorada da estratégia seguida, recolhendo impressões sobre 

as experiências individuais de aprendizagem e do processo de ensino/aprendizagem, a par de 

análises – contextualizadas pelas fases anteriores – dos processos internos de gestão da oferta de 

EFP.  

Estes procedimentos de recolha de feedback e de revisão fazem parte de um processo estratégico 

de aprendizagem da organização, que a guie numa melhoria contínua da formação aí ministrada 

– servindo como aprendizagem contínua e input para futuros planeamentos. 

2. Apresentação da Instituição 

2.1. Natureza e enquadramento (PROJETO EDUCATIVO) 

O Agrupamento de Escolas de Penalva do Castelo abrange todo o território do concelho que lhe 

dá o nome. Foi constituído no ano letivo de 2010/2011 a partir da Resolução do Conselho de 

Ministros nº 44/2010, de 14 de Junho, na qual foi institucional e legalmente enquadrada a 

possibilidade de serem criados e reorganizados agrupamentos de escolas, desde a Educação Pré-

escolar até ao 12º ano de escolaridade. 

Assim, por despacho do Sr. Secretário de Estado da Educação, de 25 de Junho de 2010, foi criado, 

com efeitos a 1 de Agosto de 2010, o Agrupamento de Escolas de Penalva do Castelo, resultante 

da agregação das duas unidades de gestão existentes até então: Agrupamento de Escolas de 

Penalva do Castelo e Escola E.B. 2,3/S de Penalva do Castelo. 



 

 

Integra atualmente a Escola E.B. 3/S de Penalva do Castelo (Escola Sede), com Terceiro Ciclo e 

Ensino Secundário; a Escola Básica Integrada de Ínsua, com Jardim Infância, 1.º Ciclo e 2.º Ciclo; 

três Escolas Básicas do 1.º Ciclo com os Jardins integrados (Roriz, Castelo de Penalva e Sezures) e  

um Jardim-de-Infância isolado (Corga). Em termos de reorganização e requalificação da rede 

escolar, não há previsão no imediato para a redução do número de unidade educativas. 

A dispersão geográfica dos estabelecimentos tem diminuído devido à reorganização da rede, 

facilitando a operacionalização de projetos comuns. Um dos objetivos principais do Agrupamento 

é diminuir o isolamento geográfico e social das Escolas disseminadas pelo concelho, na sequência 

de um esforço progressivo que tem procurado concentrar os alunos em escolas de maior 

dimensão. 

As escolas e jardins integrados no Agrupamento encontram-se em bom estado de conservação, 

pois têm sido sujeitos a sucessivas obras de recuperação por parte da Autarquia, no sentido de 

serem otimizados os espaços exteriores e as condições das salas onde decorrem as atividades 

letivas e da componente de apoio à família. É de realçar também que todos os jardins oferecem 

a Componente de Apoio à Família 

2.2. Missão, Visão e objetivos estratégicos (referidos no Projeto Educativo) 

MISSÃO 

Educar/Formar pessoas e cidadãos cada vez mais autónomos, responsáveis, empreendedores, 

cultos e solidários. 

Promover competências individuais respeitando as diferenças, formando para o 

comprometimento democrático e cívico na construção de um destino coletivo e de um projeto de 

sociedade que potenciem a afirmação das mais nobres e elevadas qualidades de cada ser humano. 

VISÃO: 

O Agrupamento de Escolas de Penalva do Castelo pretende vir a afirmar-se e a ser reconhecido 

como uma instituição de referência e de excelência, pela qualidade ao nível do ensino e da 

formação, pelo desenvolvimento de práticas educativas inovadoras, pela qualidade na formação 

de cidadãos responsáveis e empreendedores. 

VALORES: 



 

 

A intenção educativa do Projeto impregna práticas organizacionais e relacionais que refletirão os 

seguintes valores matriciais do Agrupamento: 

 Valores culturais de ordem cognitiva relacionados com a transmissão e aquisição de uma 

componente curricular humanística e científica (espírito crítico, abertura ao futuro, 

participação na mudança, gosto pelo conhecimento); 

 Valores históricos, estéticos ou artísticos, patrimoniais e locais ou de identidade local 

(recuperar a memória histórica, assegurar a preservação do património, reabilitar  

 contextos histórico-culturais locais, fornecer situações de apreciação estético - artística e 

criativa); 

 Valores de ordem moral e espiritual, com uma dimensão pessoal e social, relacionados 

com a aquisição/promoção de princípios relativos à educação cívica e à promoção das 

diferentes expressões de autonomia e individualidade (valores pessoais - criatividade, 

inovação, persistência, rigor, lealdade, trabalho, perseverança, desenvolvimento integral; 

valores sociais: pontualidade, assiduidade, solidariedade, democraticidade, participação 

e responsabilidade individual); 

 Valores ecológicos e de saúde, na defesa do ambiente e na promoção de estilos de vida 

saudáveis. 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

 Formar cidadãos ativos, intervenientes, solidários e respeitadores dos princípios do 

estado de direito democrático; 

 Preparar cidadãos aptos para equacionar e viver num mundo globalizado onde se valorize 

o respeito pelo Homem e pelo Ambiente; 

 Promover o sucesso pessoal, educativo e profissional dos seus alunos, a formação 

contínua da população escolar e contribuir para a melhoria de qualificações da população 

da região; 

 Servir bem a comunidade educativa, de acordo com os parâmetros de exigência, rigor, 

qualidade, disponibilidade e imparcialidade que devem ser, hoje, exigidos por todos os 

cidadãos de uma sociedade moderna, tecnologicamente avançada e globalizada. 

 Promover a atualização, qualificação e renovação dos quadros do Pessoal Docente e Não 

Docente sem pôr em causa a sua estabilidade e os padrões de qualidade exigidos; 

 Proporcionar a toda a comunidade escolar as melhores condições de segurança, de 

ensino/aprendizagem, de trabalho e de lazer; 



 

 

 Promover ações que a aproximem de outras instituições e comunidades escolares, 

nacionais e internacionais, fomentando o estabelecimento de intercâmbios, acordos e 

parcerias com outras pessoas e organizações; 

 Comprometer-se em implementar e desenvolver medidas de diferenciação positiva, 

graduais e de acordo com as necessidades, tendentes a assegurar reais oportunidades de 

sucesso escolar e educativo a todos os seus alunos; 

 Implementar e desenvolver meios técnicos e formas de comunicação que visem conferir 

maior eficácia à sua ação, ao nível da circulação de informação interna e externa. 

 Implementar com sucesso o Plano de Ação Estratégica elaborado pelo Agrupamento no 

âmbito do Plano Nacional de Promoção do Sucesso Escolar. 

2.3. Estrutura orgânica (organograma) e cargos associados (estrutura de cargos) 

A administração e gestão do Agrupamento de Escolas são asseguradas pelos seguintes órgãos: 

a) Conselho Geral  

O Conselho Geral é constituído por um total de vinte e um elementos: 

 7 Representantes do pessoal docente; 

 2 Representantes do pessoal não docente; 

 4 Representantes dos pais e encarregados de educação; 

 2 Representantes dos alunos, maiores de 16 anos de idade; 

 3 Representantes do município; 

 3 Representantes da comunidade local 

b) Diretor 

 

c) Conselho Pedagógico 

 Diretor, que preside; (1) 

 Coordenadores dos Departamentos Curriculares; (7) 
1 - Matemática e Ciências Experimentais, 
2 - Línguas, 
3 - Ciências Sociais e Humanas, 
4 - Expressões, 
5 - Educação Especial, 
6 - Primeiro Ciclo, 
7 - Pré-escolar, 

 Coordenador dos Diretores de Turma, (1) 

 Coordenador dos Projetos de Desenvolvimento Educativo, (1) 

 Coordenador das Bibliotecas Escolares, (1) 

 Coordenador das Ofertas Qualificantes, (1) 

 Coordenador dos Serviços de Psicologia e Orientação, (1) 

 Coordenador da Equipa de Autoavaliação do Agrupamento (1) 

 



 

 

d) Conselho Administrativo 

 O Diretor, que preside; 

 O subdiretor ou um dos adjuntos do Diretor, por ele designado para o efeito. 

 O chefe dos serviços administrativos ou quem o substitua; 

 

 

2.4. Stakeholders relevantes 

 

 Câmara Municipal de Penalva do Castelo;  

 Instituto E.F.P.;  

 Centro Regional da Segurança Social de Penalva do Castelo;  

 Centro de Formação - EDUFOR (Formação de Pessoal Docente e Não Docente);  

 Rede de Bibliotecas Escolares;  

 Rede de Bibliotecas de Mangualde e Penalva do Castelo;  

 Santa Casa da Misericórdia de Penalva do Castelo;  

 Empresas várias, de acordo com as áreas dos cursos profissionais;  

 Centro de Saúde, incluindo protocolos ministeriais;  

 GNR, incluindo protocolos ministeriais;  

 Bombeiros Voluntários de Penalva do Castelo;  

 Banda Musical e Recreativa de Penalva do Castelo;  

 Associação do Desenvolvimento do Dão;  

 Escola Segura. 

 

 



 

 

2.5. Identificação da oferta formativa (ano letivo de 2019/20 e dois anteriores), a saber: cursos 

existentes com identificação da tipologia dos cursos, designação, nº total de turmas, nº de 

alunos por ano e por género 

 
 

ANO 

LETIVO 

ÁREA DE 

EDUCAÇÂO/ 

FORMAÇÃO 

 

CURSO 

(Técnico de …) 

 

Nº de 

TURMAS 

 

ANO 

 

Nº DE 

ALUNOS 

 

GÉNERO 

M F 

 

 

 

 

 

2017/2018 

522 Técnico de Eletrotecnia 1 1 22 22 0 

729 Técnico Auxiliar de Saúde 1 1 13 3 10 

811 Técnico de 

Cozinha/Pastelaria 

0.5 2 15 7 8 

522 Técnico de Eletrotecnia 0.5 2 8 8 0 

481 Técnico Gestão e 

Programação de Sistemas 

Informáticos 

0,5 3 10 9 1 

811 Cozinha/Pastelaria 0,5 3 14 6 8 

 

 

 

 

2018/2019 

811 Restaurante/Bar 0,5 1 7 2 5 

521 MI-Eletromecânica 0,5 1 11 11 0 

729 Auxiliar de Saúde 1 2 14 2 12 

522 Eletrotecnia 1 2 14 14 0 

811 Cozinha/Pastelaria 0,5 3 13 6 7 

522 Eletrotecnia 0,5 3 7 7 0 

 

 

 

 

 

2019/2020 

523 Eletrónica, Automação e 

Instrumentação 

1 1 11 11 11 

811 Cozinha/Pastelaria 1 1 21 10 11 

811 Restaurante/Bar 0,5 2 8 2 6 

521 MI-Eletromecânica 0,5 2 11 11 0 

729 Auxiliar de Saúde 1 3 14 2 12 

522 Eletrotecnia 1 3 14 14 0 

 

3. Síntese descritiva da Instituição 

3.1. Diagnóstico da situação atual face aos referentes do processo (diagnóstico inicial) 

Nos últimos anos letivos, a taxa média de conclusão, no tempo de duração do ciclo de formação, 

é de cerca de 68%, embora a mesma seja superior nos seis meses seguintes, uma vez que há fases 

extraordinárias para conclusão da formação. 



 

 

Um número significativo dos alunos que não concluíram a formação nos três anos previstos 

concluiu-a no ano seguinte.  

A escola já tomou medidas com vista a melhorar estes resultados, como por exemplo: a 

implementação de momentos extraordinários de avaliação com vista à conclusão de módulos ou 

UFCDs em atraso; um reforço no compromisso da diversificação de metodologias de ensino e 

aprendizagem e da diversificação dos instrumentos de avaliação. 

A recolha de dados sobre o processo de formação é feita pelos respetivos diretores de curso no 

final de cada período letivo, no final de cada ano letivo e até seis meses após a conclusão do ciclo 

de formação. Contudo, verifica-se a necessidade de acompanhamento dos formandos até um ano 

após conclusão.  

No final de cada ciclo de formação é feita a avaliação do mesmo, pelos alunos e pelos docentes, 

através da aplicação de um questionário. A partir do presente ano letivo, este questionário será 

aplicado no final de cada ano do ciclo de formação. 

O compromisso do agrupamento com a qualidade passa, em primeiro lugar, pelo sucesso 

educativo dos alunos e o seu desenvolvimento integral enquanto pessoas e cidadãos, objetivos 

assumidos no Projeto Educativo.  

Com vista à melhoria do processo de regulação interna dos diversos procedimentos, a escola 

decidiu construir um modelo de avaliação / Sistema de Garantia de Qualidade alinhado com o 

Quadro de Referência Europeu de Garantia de Qualidade para o Ensino e Formação Profissional 

(EQAVET) 

A monitorização destes dados, dependendo da sua natureza, será feita no final de cada período, 

no final do ano letivo e no final do ciclo de formação (três anos). Esta avaliação decorre nos 

conselhos de turma, no conselho de diretores de curso, no Conselho Pedagógico e no Conselho 

Geral, bem como pela equipa SGQ. 

A monitorização sistemática deste processo permite averiguar o grau de cumprimento/execução 

dos procedimentos instituídos, detetar situações anómalas e regularizá-las, bem como (re)definir 

objetivos e implementar novas medidas. 

Trata-se de um compromisso com a melhoria da qualidade e da implementação de um sistema 

que passa pela atribuição de responsabilidades, a identificação e a caracterização dos 

stakeholders, a definição de um processo de melhoria contínua, através dos indicadores 



 

 

selecionados e da utilização e publicitação dos resultados em cada fase do ciclo de qualidade: 

planeamento, implementação, avaliação e revisão. 

A avaliação do grau de satisfação dos empregadores tem sido feita essencialmente pelos 

Formadores Acompanhantes de FCT, e apenas no decorrer do referido estágio. Em relação aos 

formandos que ingressam no mercado de trabalho, e apesar dos esforços envidados pelos 

Serviços Administrativos, nem sempre se conseguem obter informações - os dados dos 

formandos nem sempre se encontram atualizados após a conclusão do curso, uma vez que eles já 

não têm esse compromisso com o agrupamento e, por vezes, é difícil apurar o seu percurso. Por 

outro lado, nem sempre as entidades empregadoras estão dispostas a colaborar nestes inquéritos 

realizados por telefone. 

A percentagem de empregadores que estão satisfeitos com os formandos que completarem um 

curso de EFP é de 98%. (ver anexo 2) 

3.2. Apresentação de metodologias para o envolvimento/participação dos stakholderes (nível de 

intervenção / momentos em que ocorrerá o contacto (diálogo) 

Para a implementação de um processo de melhoria contínua é fundamental o envolvimento 

permanente dos vários stakeholders, internos e externos. Assim, procuraremos envolver os 

stakeholders em todos os níveis de intervenção. 

É imprescindível que sejam criados momentos de partilha através de encontros/reuniões. Estes 

momentos serão suficientes para a recolha de sugestões e delineação de estratégias de melhoria. 

A Direção do Agrupamento, representada na equipa SGQ, irá dirigir o Sistema de Avaliação da 

Qualidade ao longo de todo o processo, definir as tarefas e responsabilidades dos vários 

intervenientes no processo de implementação do Sistema de Qualidade EQAVET e controlar a 

execução das diversas etapas. 

A equipa, coordenada por um membro da Direção, será responsável pela fase de planeamento, 

recolhendo informações quanto às expectativas dos formandos e do mercado junto dos 

stakeholders. A implementação ficará a cargo dos Diretores de Curso e Diretores de Turma, assim 

como dos Coordenadores de Departamento, identificando as ações de formação e de apoio aos 

formadores. Esta última fase ficará ainda a cargo dos empregadores, no que diz respeito ao 

alinhamento das competências escolares com as competências exigidas no mercado de trabalho. 

A avaliação ficará a cargo da Equipa SGQ que contará com o apoio da equipa de Avaliação Interna 

do Agrupamento e dos Diretores de Turma, na recolha e tratamento da informação. A revisão 

ficará a cargo do Coordenador da equipa SGQ.  



 

 

3.3. Medidas a tomar (Plano de Ações de Melhoria) 

Para além das medidas a constar do plano de ação, já referenciadas nos tópicos anteriores, e dos 

indicadores referidos no final do presente documento (anexo 1), que terão que ser 

obrigatoriamente usados na análise do nosso desempenho, parece-nos importante ter em 

consideração: 

 Criar um Observatório da Qualidade, Coordenado pela Equipa SGQ, na dependência 

direta do Diretor, no sentido de se efetuar a monitorização dos processos internos e a 

implementação do Sistema de Qualidade alinhado com o EQAVET. Este Observatório de 

Qualidade deverá proceder à recolha e tratamento, de forma periódica e sistemática, dos 

dados que permitam a caracterização dos alunos à entrada (1º ano) do ciclo de formação, 

do sucesso nas aprendizagens/conclusão, do absentismo e do abandono/desistência, 

bem como da avaliação final do ciclo de formação e do acompanhamento do percurso 

dos alunos pós-conclusão da formação. 

 A este nível torna-se necessário melhorar os métodos de recolha de informação da 

situação dos formandos, nomeadamente através do recurso a plataformas informáticas 

de uso profissional, como o Linkedin, ou redes sociais (ex: Facebook), que ultrapasse os 

constrangimentos associados ao uso do contacto telefónico. 

  Incremento das ações dirigidas a pais e encarregados de educação para que seja 

promovida a sua maior cooperação na vida da Escola. 

3.4. Revisão e avaliação do documento base 

1- A avaliação deve possibilitar saber:  

 O grau de consecução das metas estabelecidas.  

 A forma como os restantes documentos estratégicos do agrupamento – planos plurianual e 

anual de atividades e projetos de grupo/turma - ajudaram a concretizar as metas nele inscritas.  

 Os obstáculos à sua concretização e formas de superação.  

 Os ajustamentos a efetuar.  

2- Os momentos e formas de avaliação são os seguintes:  

 No final de cada ano letivo, em forma de relatório que incorpore informação saída da avaliação 

interna realizada e de outros instrumentos escolhidos.  

 No final do período de vigência, em forma de relatório.  

3- Os instrumentos de controlo e os indicadores são os seguintes:  

 Atas dos diferentes órgãos de direção, administração e gestão do Agrupamento.  



 

 

 Relatórios anuais dos resultados escolares.  

 Relatórios das diferentes estruturas de orientação educativa.  

 Relatórios finais dos projetos de desenvolvimento educativo e das atividades de complemento 
curricular.  

 Relatórios dos planos plurianual e anual de atividades.  

 Relatórios da avaliação interna institucional. 

4. Sistema de Garantia da Qualidade (SGQ) 

 

4.1. Explicitação das fases 

A implementação do Sistema de Garantia da Qualidade do Agrupamento de Escolas de Penalva 

do Castelo, alinhado com o Quadro de referência EQAVET, pretende promover uma cultura de 

melhoria contínua e de envolvimento dos stakeholders (internos e externos) nos processos de 

garantia da qualidade. Estes pressupostos conduzirão a um aumento da responsabilidade dos 

diversos stakeholders, mas também a um reforço da notoriedade do trabalho desenvolvido e da 

confiança no Ensino e Formação Profissional (EFP) do Agrupamento e em geral. 

 

O alinhamento do processo com o quadro EQAVET pressupõe a adoção dos seus componentes 

fundamentais: os critérios de qualidade e os descritores indicativos; os indicadores de referência; 

e o ciclo de garantia e melhoria da qualidade. 

 

Este ciclo aporta o desenvolvimento de uma perspetiva cíclica de análise e contextualização dos 

descritores e indicadores descritivos dos processos, passando por quatro fases: planeamento, 

implementação, avaliação e revisão. Nestas fases, e de modo integrado, são considerados 

também a forma de envolvimento dos stakeholders internos e externos e análise da melhoria 

contínua da EFP utilizando os indicadores selecionados. 



 

 

4.2. Definição dos objetivos e metas a alcançar (a um e a três anos) 

Resultados contratualizados 

TIPOLOGIA PROJETO 
TIPO DE 

INDICADOR 
INDICADORES  

META 
CONTRATUALIZADA 

RESULTADOS 
(Nº) 

RESULTADO 
ATINGIDO 

NÍVEL DE 
ALCANCE 

MÉDIA DA 
TAXA 

CUMPRIDA 

 

Profissionais 

POCH-
01-5571-

FSE-
001212 

Indicador de 
realização 

Jovens apoiados nos cursos de dupla certificação 
de nível ISCED 3 (O.10.04.01.E), aprovados em 
candidatura 

71 77 77 108,45% 

100,05% 

 

Indicador de 
resultado 

Diplomados nos cursos de dupla certificação de 
nível ISCED 3 (R.10.04.01.E), aprovados em 
candidatura 

65,00% 58 75,32% 115,88%  

Empregabilidade ou prosseguimento de estudos 
nos 6 meses seguintes à conclusão dos cursos 
(R.10.04.01.P), aprovados em candidatura 

50,00% 22 37,93% 75,86%  

  
(1) Alunos transitados para o ano de escolaridade 
seguinte nos cursos profissionais, na operação 
(R.10.04.02.P), aprovados em candidatura 

85,00% 85 85,00% 100,00%  

Profissionais 

POCH-
01-5571-

FSE-
001750 

Indicador de 
realização 

Jovens apoiados nos cursos de dupla certificação 
de nível ISCED 3 (O.10.04.01.E), aprovados em 
candidatura 

34 34 34 100,00% 

96,71% 

 

Indicador de 
resultado 

Alunos transitados para o ano de escolaridade 
seguinte nos cursos profissionais, na operação 
(R.10.04.02.P), aprovados em candidatura 

85,00% 27 79,41% 93,43%  

Profissionais 

POCH-
01-5571-

FSE-
002222 

Indicador de 
realização 

Jovens apoiados nos cursos de dupla certificação 
de nível ISCED 3 (O.10.04.01.E), aprovados em 
candidatura 

44 46 46 104,55% 

86,81% 

 

Indicador de 
resultado 

Alunos transitados para o ano de escolaridade 
seguinte nos cursos profissionais, na operação 
(R.10.04.02.P) 

85,00% 16 88,89% 104,58%  



 

 

Diplomados nos cursos de dupla certificação de 
nível ISCED 3, na operação (R.10.04.04.P) 

94,00% 22 78,57% 83,59%  

Empregabilidade ou prosseguimento de estudos 
nos 6 meses seguintes à conclusão do cursos 
(R.10.04.01.P) 

50,00% 6 27,27% 54,55%  

Profissionais 

POCH-
01-5571-

FSE-
002752 

Indicador de 
realização 

Jovens apoiados nos cursos de dupla certificação 
de nível ISCED 3, na operação (O.10.04.02.P) 

29 28 30 103,45% 

108,45% 

 

Indicador de 
resultado 

Alunos transitados para o ano de escolaridade 
seguinte nos cursos profissionais, na operação 

(R.10.04.02.P) 
85,00% 27 96,43% 113,45%  

Nota: Os resultados atingidos do indicador Empregabilidade ou prosseguimento de estudos foram determinados de acordo com a informação constante 

nos indicadores à saída enviados pela escola 

A definição de objetivos e análise dos mesmos está vertida no Plano de Ação de melhoria (anexo 1 relatório do operador) onde se procura contextualizar 

as atividades a desenvolver com as metas contratualizadas com o POCH. 

Este plano de ação foi realizado numa primeira fase para implementar o SGQ, com um conjunto de indicadores circunscrito, mas prevê-se que se alarguem 

os eixos de análise com o aprofundamento dos processos ora encetados com este processo. 

 



 

 

 

4.3. Definição do conjunto de indicadores a utilizar 

Neste primeiro ciclo de implementação do sistema EQAVET, iremos trabalhar um conjunto 

reduzido de indicadores que, numa abordagem de processo-produto/resultado, permita a 

obtenção de informação que sustente a fase de revisão no processo cíclico de melhoria contínua 

da oferta de Ensino Profissional. Pretendemos, por isso, dada a importância da promoção do 

sucesso educativo, da empregabilidade jovem e da melhoria dos percursos de transição escola-

emprego, priorizar os indicadores EQAVET propostos pela ANQEP:  

- Taxa de conclusão em cursos profissionais (indicador n.º 4 do EQAVET - a) Percentagem de 

alunos/formandos que completam cursos profissionais no tempo certo, isto é, que obtêm uma 

qualificação, em relação ao total dos alunos/formandos que ingressam nesses cursos); 

 - Taxa de colocação após conclusão de cursos profissionais (indicador n.º 5 do EQAVET - a) 

Proporção de alunos/formandos que completam um curso profissional e que estão no mercado 

de trabalho, em formação, incluindo nível superior, ou outros destinos, no período de 12-36 

meses após a conclusão do curso); 

 - Utilização das competências adquiridas no local de trabalho (indicador n.º 6 do EQAVET - a) 

Percentagem de alunos/formandos que completam um curso profissional e que trabalham em 

profissões diretamente relacionadas com o curso/área de Educação e Formação que concluíram; 

b) Percentagem de empregadores que estão satisfeitos com os formandos que completaram um 

curso profissional).  

Para além destes indicadores nacionais, consideramos importante monitorizar o nosso indicador 

de alinhamento de conclusão no tempo certo e compará-lo com os resultados nacionais 

disponibilizados no portal Infoescolas, verificando, por essa via, o grau de desempenho e de 

alinhamento da nossa escola face às outras com as mesmas características, a nível nacional.  

4.4. Identificação das práticas de gestão a utilizar face aos objetivos e metas a alcançar 

Área de 

intervenção 
Planeamento Implementação Avaliação/Revisão 

Abandono 
escolar e 
absentismo 

Intensificar o relacionamento 

com os encarregados de 

educação, medido através da 

definição da taxa média de 

presenças nas reuniões com os 

respetivos diretores de turma e 

Envolver os Diretores de 

Turma e os outros 

formadores na deteção 

do abandono escolar 

numa fase precoce 

Proceder à recolha 

periódica dos dados 

relativos aos resultados 

das estratégias 

implementadas e 

compará-los com as 



 

 

na realização de atividade(s) de 

caráter informativo e/ou 

lúdica(s) direcionada(s) para os 

encarregados de educação 

Reforçar o papel 

fundamental dos 

Encarregados de 

Educação no 

acompanhamento do 

percurso escolar do seu 

educando, colaborando 

com os Diretores de 

Turma na deteção de 

situações de risco de 

abandono escolar e do 

absentismo dos seus 

educandos; 

Envolver a psicóloga da 

Escola para que esta 

promova sessões de 

acompanhamento do 

aluno em risco, tendente 

a dissuadi-lo do 

abandono escolar e/ou a 

prevenir o absentismo. 

metas estabelecidas no 

Projeto Educativo e no 

Plano de Ação 

Procurar estratégias 
alternativas e 
implementar planos de 
melhoria, em 
colaboração com todos 
os intervenientes 
 

Taxa de 
colocação 
após 
certificação 

Intensificar o relacionamento com as entidades 

empregadoras através de sessões técnicas, visitas de estudo, 

estabelecimento de novas parcerias e reforço das existentes, 

convites para integrar o júri de provas de avaliação. 

Realizar inquéritos de satisfação aos empregadores dos ex-

alunos, no sentido de se aferirem pontos fortes e fracos do 

desempenho destes 

Recolher as sugestões e/ou recomendações feitas pelas 

empresas parceiras em relação às competências a melhorar 

nos formandos 

Satisfação dos 
empregadores 

 

4.5. Explicitação das metodologias de recolhas de dados e feedback 

Os dados poderão ser publicitados na página web do agrupamento, sendo dado deles 

conhecimento no Conselho Pedagógico e Conselho Geral. Além de uma reunião anual com os 

stakeholders internos e externos. 

Domínio 
Recolha e tratamento dados 

Responsável Recolha 
Tratamento de 

dados 

Cronograma das atividades 
desenvolvidas/  

Aulas previstas e dadas  

Diretor de Curso 
 

Mensal (plataforma 
usada permite 

verificar a taxa de 

Final de período 
Final ano letivo 



 

 

execução/ programa 
GIAE) 

Taxas de Módulos/UFCDs Não 
Concluídos (% de Alunos) 

 

Conselho de 
Turma 

Diretor de Turma 
 
 

Diretor de Curso 
 

Conselho da 
qualificação 

Final de período 
(pautas/documento 
próprio-grelha excel) 

 
 
 

Anual 
Final do Curso 

Até 2ª semana 
do 2.º e 3.º 

períodos; até 3ª 
semana de 

julho 
 
 

Até 3ª semana 
de julho 

Taxas de Módulos/UFCDs Não 
Concluídos (% de Módulos)  

 

Conselho de 
Turma 

Diretor de Turma 
 

Diretor de Curso 
Conselho da 
qualificação 

Final de período 
(pautas/documento 
próprio-grelha excel) 

 
Anual 

Final do Curso 

Até 2ª semana 
do 2.º e 3.º 

períodos; até 3ª 
semana de 

julho 
 

Até 3ª semana 
de julho 

 

Avaliação da Formação  
(alunos e professores) 

Diretor de Curso Final ano letivo 
(questionário/ 

documento próprio-
grelha excel) 

Até final de 
junho (1º e 2º 
anos); até 3ª 
semana de 

julho (3º ano, 
após FCT e PAP) 

Ocorrências 
disciplinares 

Ocorrências/Faltas 
disciplinares 

Diretor de Turma Final de período 
(documento próprio) 

Até 2ª semana 
do 2.º e 3.º 

períodos; até 
final de junho 

Medidas corretivas Diretor de Turma 
 
 

Equipa 
multidisciplinar   

a) 

Final de período 
(documento próprio) 

 
 

Anual 

Até 2ª semana 
do 2.º e 3.º 

períodos; até 
final de junho 

 
Até 3ª semana 

de julho 

Medidas 
sancionatórias-

suspensão 

Diretor de Turma 
 
 

Equipa 
multidisciplinar  a) 

Final de período 
(documento próprio) 

 
 

Anual 

Até 2ª semana 
do 2.º e 3.º 

períodos; até 
final de junho 

 
Até 3ª semana 

de julho 

Outras ocorrências Equipa 
multidisciplinar   

a) 

Mensal (documento 
próprio) 

 
Até 3ª semana 

de julho 

Abandono 
Anulação de matrícula 

Transferências de escola 

Equipa 
multidisciplinar   

a) 

Ao longo do ano 
letivo 

 
Até 3ª semana 

de julho 



 

 

Assiduidade/Exclusão por faltas (pautas/programa 
GIAE) 

Taxa de Transição  DT/Diretor de 
Curso 

Anual 
(pautas/doc.Excel) 

Até 3ª semana 
de julho 

Taxa de Conclusão Diretor de Curso Final de Curso e até 
final do mês de 
janeiro do ano 

seguinte 
(pautas/doc.Excel) 

Até 3ª semana 
de julho 

Até final do mês 
de janeiro 

Média das FCT e da PAP Diretor de Curso Final de Curso 
(pautas/doc.Excel) 

Até 3ª semana 
de julho 

Taxa de 
empregabilidade/prosseguimento 

de estudos 

Diretores de curso 
Coordenação da 

Qualificação 

Até final do mês de 
janeiro do ano 

seguinte à conclusão 
da formação 

1ª quinzena de 
fevereiro 

Atividades realizadas no âmbito do 
Plano Anual de Atividades 

Diretor de Curso 
Coordenador do 

PAA 

Ao longo do ano 
letivo (com base nos 

relatórios de 
atividades) 

Em julho (final 
ano letivo) 

Utilização de competências 
adquiridas no local de trabalho, 

bem como o grau de satisfação dos 
empresários e/ou empregadores 

Diretor de curso Até final do mês de 
janeiro do ano 

seguinte à conclusão 
da formação 

1ª quinzena de 
fevereiro 

Avaliação global da formação Diretor de curso 
Coordenação da 

Qualificação 

Até final de 
fevereiro do ano 

seguinte à conclusão 
da formação 

Até final de 
março 

 
4.6. Explicitação da estratégia de monitorização de processos e resultados 

A reflexão, feita pela equipa da SGQ sobre os resultados obtidos anualmente, deverá ser 

tida em conta no Plano de Ação de Melhoria para ser implementada logo no ano letivo 

seguinte. A Diretora terá conhecimento das conclusões apuradas no decorrer da reflexão 

feita pela equipa do SGQ, bem como das necessidades de alteração 

propostaspela mesma equipa, antes de o Plano de Ação de Melhoria ser alterado e 

validado.  

4.7. Explicitação das metodologias para análise dos resultados alcançados e definição das 

melhorias a introduzir na gestão da escola 

A análise de resultados e das melhorias registadas no sistema deverá ser 

feita anualmente, em sede de reunião da equipa do SGQ, com as conclusões a serem 

apresentadas, sob a forma de relatório, ao Conselho de Turma de cada Curso Profissional 

e ao Conselho Pedagógico, por forma a, ainda no mesmo ano, ou logo no início do ano 

letivo seguinte, se poderem introduzir as alterações tidas como necessárias. No relatório 



 

 

apresentado deverão constar, entre outros, os seguintes pontos: objetivos/ metas 

alcançados (as), desvios observados, alterações ao Plano de Ação de Melhoria que foram 

sendo introduzidas, constrangimentos verificados e melhorias concretas verificadas.  

4.8. Definição da informação a disponibilizar relativa à melhoria contínua da oferta de emprego e 

formação profissional, sua periodicidade e formas de divulgação 

Anualmente, é divulgada a informação sobre os cursos em funcionamento no nosso 

Agrupamento no Portal do AEPC, no site PEPER – Promoção do Ensino Profissional em 

Rede, associado ao IPV – Instituto Politécnico de Viseu, e na página facebook. 

Os serviços de psicologia e orientação trabalham com os alunos ao longo de todo o ano a 

informação sobre emprego e formação profissional e a orientação vocacional e 

profissional. Desenvolve ainda visitas de estudo a feiras de emprego para os alunos do 

ensino secundário e, principalmente, para os finalistas dos cursos profissionais 

(principalmente no 2º e 3º períodos). 

Após a conclusão dos cursos é envolvido o Centro Qualifica da região no apoio e 

orientação para o ensino superior ou para a inserção no mercado de trabalho, sempre 

que solicitado pelos alunos. 

4.9. Fragilidades e fatores chave de sucesso 

A necessidade de adotar novos procedimentos internos, diferentes do que se vinha 

fazendo até então; a dependência de fatores externos e, por isso, não dominados pela 

Escola, no alcance de alguns objetivos e metas; a dificuldade em tornar mensuráveis 

algumas práticas desenvolvidas; a realização de uma avaliação periódica e todo o trabalho 

acrescido que ela envolve; e a necessidade de proceder a inquéritos regulares, 

fundamentais para a mensurabilidade dos dados a recolher e cuja resposta depende da 

boa vontade dos destinatários dos mesmos, são alguns dos constrangimentos que se 

antecipam e para os quais a Escola deve estar atenta. 

Para que este modelo tenha sucesso consideramos essencial: disponibilizar informação 

permanente sobre o modelo, aberta à comunidade; desenvolver formação para os 

stakholders sobre a implementação do modelo; aprofundar o relacionamento e os canais 

de comunicação com os stakholders externos, de modo a conseguir o seu apoio à escola 

na implementação processo EQAVET e à importância do seu envolvimento para a 



 

 

melhoria da qualidade da formação profissional; estabelecer mecanismos de alerta, face 

a desvios de algum/alguns indicadores, que permitam a implementação atempada do 

Plano de Ação 

Neste contexto, torna-se necessário: agilizar os procedimentos necessários ao 

alinhamento com o Modelo EQAVET; aumentar a participação de todos os stakeholders 

na construção duma visão partilhada dos objetivos/metas; aumentar a cooperação com 

as empresas e monitorizar de forma permanente os diferentes indicadores em análise. 

  



 

 

ANEXO 1 

Indicadores recolhidos pela avaliação interna que poderão servir de suporte a ações de 

melhoria a aplicar no Ensino Profissional da Escola 

INDICADOR PERIODICIDADE 

RECURSOS HUMANOS DA ESCOLA 

Número de alunos por ano e curso com indicação de género e idade Anual 

Número de docentes com indicação de género, idade, tempo de serviço, 
tipo de vínculo à escola, habilitações académicas 

Anual 

Número de pessoal não docente (Assistentes operacionais e técnicos) com 
indicação de género, idade, tempo de serviço, tipo de vínculo à escola, 
habilitações académicas 

Anual 

Caracterização etária da população escolar Anual 

Distribuição de alunos por curso Anual 

Número de alunos abrangidos pela Ação Social Escolar Anual 

Número de alunos com Medidas Adicionais (DL 54/2018) Anual 

AGREGADO FAMILIAR 

Habilitações dos Pais e Encarregados de Educação Anual 

Situação profissional dos Pais e Encarregados de Educação Anual 

Composição do Agregado Familiar Anual 

Nº de Encarregados de Educação que contactaram o DT Período Letivo 

Nº de Encarregados de Educação que estiveram presentes nas reuniões 
de pais 

Período Letivo 

INDISCIPLINA NA ESCOLA 

Faltas disciplinares por ano, curso e turma Mensal 

Processos disciplinares por ano, curso e turma Mensal 

Suspensões por ano, curso e turma Mensal 

Presenças da Escola Segura na escola Mensal 

Roubos e assaltos na escola (e imediações da escola) Mensal 

Desacatos - Bullying - Alterações da ordem - por ano, curso e turma dos 
agressores e dos agredidos 

Mensal 

ASSIDUIDADE – ABANDONO 

N.º de faltas (justificadas e injustificadas) por ano escolar, curso e 
disciplina. 

Período Letivo 

N.º alunos excluídos por faltas por ano escolar e curso Anual 

Nº de anulações de matrícula por ano escolar e curso Anual 

Taxas de abandono escolar por ano escolar e curso Anual 

N.º de transferências solicitadas para outros estabelecimentos de ensino 
por ano escolar e curso 

Anual 

DESENVOLVIMENTO E SUCESSO ESCOLAR 

Índice de execução do processo educativo (aulas previstas e dadas e 
módulos concluídos) 

Mensal 

Percentagem de alunos (com apoio/complemento/reforço educativo) 
com melhoria nas avaliações às disciplinas com apoio 

Anual 

Taxas de transição escolar Anual 

Taxa de conclusão de curso no número mínimo de anos Anual 



 

 

Número de alunos colocados em estágio em empresas ou instituições (de 
cursos com estágio) 

Anual 

Notas médias dos estágios e das PAP Anual 

Média das classificações dos alunos nos exames nacionais, por disciplina Anual 

Posição da escola nos “rankings” dos exames nacionais Anual 

Média das classificações internas dos alunos, por disciplina Anual 

Sucesso dos alunos com problemas disciplinares Anual 

Sucesso dos alunos submetidos a medidas de recuperação Anual 

Número de módulos feitos e em falta por disciplina Período Letivo 

Percentagem de classificações negativas por ano, curso, turma e 
disciplina. 

Período Letivo 

Saídas profissionais e Prosseguimento de Estudos após 12º ano (n.º de 
alunos). Alunos colocados no mercado de trabalho ou que entraram na 
faculdade. 

Anual 
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