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I. Apresentação da instituição e da sua situação face à garantia 

da qualidade 

 

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

Agrupamento de Escolas de Ermesinde (AEE) 

 

 

1.2. Morada e contactos da entidade formadora. 
(morada, contacto telefónico e endereço eletrónico; circunscrever a informação à sede, no caso de haver outras 
unidades orgânicas) 

Praceta D. António Ferreira Gomes 

Ermesinde 

Porto 

4445-398 

Contacto telefónico: 229783710 

E-mail:  direcao@aeermesinde.net 

 

 

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

Diretora: Ana Maria Cortez 

Contacto telefónico: 229783710 

E-mail:  direcao@aeermesinde.net 

 

  

http://www.qualidade.anqep.gov.pt/default.aspx
mailto:direcao@aeermesinde.net
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1.4. Missão, a visão e os objetivos estratégicos da instituição para a educação e 

formação profissional (EFP) dos jovens, no contexto da sua intervenção. 

 

MISSÃO, VISÃO E VALORES 

Assumindo como a nossa missão identitária proporcionar condições igualitárias de um serviço público 
educativo de qualidade, valorizando conhecimentos, capacidades e atitudes facilitadoras do 
prosseguimento de estudos, do acesso ao mercado de trabalho e da integração social plena, colocamos 
no centro do processo educativo a aprendizagem, exigimos a inclusão como uma prioridade e 
estabelecemos o desafio de contribuirmos para o desenvolvimento sustentável. 

Imbuídos da certeza da missão de serviço público move-nos a vontade de tornar o Agrupamento num 
espaço de aprendizagem e de interação, onde os alunos encontrem as condições propícias a um ensino 
de qualidade e onde possam “crescer” enquanto cidadãos ativos, responsáveis, autónomos, 
participativos, com espírito crítico e respeitadores dos princípios democráticos e da diferença. Nesta 
linha de vontades, adotámos o lema CONHECIMENTO E HUMANISMO. Norteiam-nos valores éticos, 
de solidariedade, igualdade e respeito pela diferença. Queremos um Agrupamento ajustado às 
necessidades da sociedade, alicerçado não só em princípios de rigor, justiça, eficiência e 
responsabilidade, mas também cooperação, criatividade e autonomia. 

A nossa visão, enquanto instituição pública, é constituirmo-nos como uma organização aprendente e 
de referência pela excelência do ensino e da formação ministrada. 

 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

O Projeto Educativo constitui-se como um referencial, um guia orientador da ação de toda a 
comunidade educativa, exigindo a intervenção de todos e de cada um, de forma democrática, 
comprometida e responsável e posicionando-se, de forma clara e inequívoca, quanto aos seus 
princípios fundadores. Este Projeto concretiza-se num Plano Estratégico que, respeitando a sua 
intencionalidade e as linhas mestras de um futuro que se quer ver acontecer, procurará viabilizá-lo de 
forma coerente e eficaz. Nesse sentido os objetivos estratégicos sustentam-se em: 

 

OE1 - Garantir apoio aos parceiros locais em atividades e iniciativas promotoras da qualidade educativa 
e concelhia.         

OE2 - Fortalecer uma rede de relações externas que garantam ao Agrupamento a sustentabilidade e 
qualidade da oferta formativa do ensino regular e profissionalizante.                                          

OE3 - Aperfeiçoar os sistemas informáticos com vista à simplificação de processos e a tornar mais eficaz 
a comunicação.                                                      

OE4 - Desenvolver uma gestão eficaz dos recursos humanos garantindo o apoio técnico e formativo 
que permita o desenvolvimento profissional e a gestão de carreiras. 

OE5 - Prevenir o abandono, o absentismo e a indisciplina. 

OE6 - Apoio à melhoria das aprendizagens.                                                                     

http://www.qualidade.anqep.gov.pt/default.aspx


                                   
                                                               

 

RO/Agrupamento de Escolas de Ermesinde # 5 de 56
  

 

OE7 - Otimizar recursos, reforçando a sustentabilidade financeira e a melhoria da qualidade na 
prestação de serviços. 

OE8 - Promover uma cultura organizacional colaborativa e aprendente que permita o desenvolvimento 
de um clima de escola gerador de satisfação e realização pessoal e profissional. 

 

Transversalmente a estes objetivos e de forma a dar melhor suporte à sua concretização, foram 
estabelecidas as seguintes orientações para a implementação do sistema interno de garantia da 
qualidade, alinhados com o quadro EQAVET:  

- Documentar, desenvolver, monitorizar, avaliar e melhorar a eficiência da oferta educativa e a 
qualidade das práticas de gestão; 

- Desenvolver processos de monitorização regulares, envolvendo mecanismos de avaliação interna e 
externa e relatórios de progresso; 

- Estabelecer critérios de qualidade e descritores indicativos EQAVET que sustentem a monitorização 
e avaliação contínua, evidenciando a importância dos indicadores de qualidade que suportam a 
avaliação, monitorização e garantia da qualidade dos sistemas e dos operadores de educação e 
formação profissional. 

  

http://www.qualidade.anqep.gov.pt/default.aspx
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1.5. Organigrama da instituição   
 

O Organigrama descreve a interdependência e a relação dos diversos Órgãos de Gestão, 
Administração e da Comunidade Educativa do Agrupamento. 

  

http://www.qualidade.anqep.gov.pt/default.aspx
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FACTOS E NÚMEROS MAIS RELEVANTES – EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO PROFISSIONAIS (EFP) 

 

  

http://www.qualidade.anqep.gov.pt/default.aspx


                                   
                                                               

 

RO/Agrupamento de Escolas de Ermesinde # 8 de 56
  

 

 

1.6. Oferta formativa de nível 4 para jovens, à data da elaboração do relatório 
e nos dois anos letivos anteriores. 

 

 

 

 

 

Tipologia do 
curso 

 

 

 

 

Designação do curso 

 

N.º de Turmas/Grupos de Formação N.º de 
Alunos/Formandos 

(Totais por curso, em cada ano letivo) 

2017/18 2018/ 19 2019/20 

N.º 
T/GF 

N.º 
AL 

N.º 
T/GF 

N.º 
AL 

N.º 
T/GF 

N.º 
AL 

Curso 
profissional 
nível 4 

Técnico Gestão de Equipamentos Informáticos 3 64 3 65 3 63 

Curso 
profissional 
nível 4 

Técnico de Design Gráfico 1 22 1 25 2 44 

Curso 
profissional 
nível 4 

 Técnico de Desenho Gráfico 
1+1/

2 
39 

1+1/
2 

36 1/2 11 

Curso 
profissional 
nível 4 

Técnico de Apoio à Infância     1 25 

Curso 
profissional 
nível 4 

Técnico de Mecatrónica 1/2 13 1/2 7 1/2 3 

 

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

 

         

          ⃝  

 

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

 

Tendo como base os objetivos estratégicos para o AEE e, consequentemente, para o Ensino e 

Formação Profissionais (EFP), bem como os princípios EQAVET e os objetivos gerais orientadores para 

- Criação de um sistema alinhado com o quadro EQAVET.  

- Adaptação do sistema em uso ao quadro EQAVET. 

http://www.qualidade.anqep.gov.pt/default.aspx
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os processos de alinhamento com o quadro EQAVET (cfr. Guia para o Processo de Alinhamento com o 

Quadro EQAVET - Garantia da Qualidade na Educação e Formação Profissional, Agência Nacional para 

a Qualificação e o Ensino Profissional, I.P., 2018), o nosso Agrupamento sempre considerou como 

fundamental, para prossecução da sua missão e visão, a implementação de um Sistema Interno de 

Gestão da Qualidade (SIGQ).  

Nesse sentido propusemo-nos, desde 2019/2020, a implementar o SIGQ tendo definido os seguintes 

objetivos para o alinhamento com o Quadro EQAVET (cfr. documento base e plano de ação que 

suportou o documento base): 

o Aumentar a taxa de conclusão dos cursos de EFP – Indicador 4 a) 

 

o Reduzir a taxa de alunos desistentes 

 

o Reduzir a taxa de faltas injustificadas 

 

o Aumentar a taxa de colocação no mercado de trabalho dos diplomados e dos estudantes que 

prosseguem estudos – indicador 5 a) 

 

o Aumentar a taxa de diplomados a exercer profissões relacionadas com o curso/AEF – indicador 

6 a) 

 

o Aumentar a taxa de empregadores que estão satisfeitos com os formandos que completaram 

os cursos (indicador 6 b); 

 

No quadro seguinte pode observar-se o desdobramento do modelo orientador / conceptual e dos 

respetivos objetivos, para o alinhamento com o quadro EQAVET no AEE: 

http://www.qualidade.anqep.gov.pt/default.aspx
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Princípios EQAVET 
Objetivos gerais orientadores para alinhamento com 

EQAVET 
Objetivos Estratégicos do AEE Objetivos do AEE para o alinhamento EQAVET 

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

• Garantir a articulação da política de garantia e melhoria 
contínua da qualidade com os objetivos estratégicos dos 
operadores/instituições de EFP 

• Obter o selo EQAVET que comprova que o sistema de garantia 
da qualidade do operador de EFP se encontra alinhado com o 
Quadro Europeu 

• OE5 - Prevenir o abandono, o 
absentismo e a indisciplina. 

• OE6 - Apoio à melhoria das 
aprendizagens. 

• Aumentar a taxa de conclusão dos cursos de EFP 

• Reduzir a taxa de alunos desistentes 

• Reduzir a taxa de faltas injustificadas  

• Aumentar a taxa de colocação no mercado de trabalho dos 
diplomados  

• Aumentar a taxa de diplomados a exercer profissões 
relacionadas com o curso/AEF 

Envolvimento dos stakeholders internos e externos 

• OE1 - Garantir apoio aos parceiros 
locais em atividades e iniciativas 
promotoras da qualidade 
educativa e concelhia.  

• OE2 - Fortalecer uma rede de 
relações externas que garantam ao 
Agrupamento a sustentabilidade e 
qualidade da oferta formativa do 
ensino regular e profissionalizante. 

• OE8 - Promover uma cultura 
organizacional colaborativa e 
aprendente que permita o 
desenvolvimento de um clima de 
escola gerador de satisfação e 
realização pessoal e profissional. 
                          

• Aumentar a taxa de empregadores que estão satisfeitos com os 
formandos que completaram os cursos 

Melhoria contínua da 
EFP utilizando os 
indicadores 
selecionados 

• Promover uma cultura de garantia e melhoria contínua da 
qualidade por parte dos operadores de EFP baseada em 
práticas de autoavaliação 

• OE3 - Aperfeiçoar os sistemas 
informáticos com vista à 
simplificação de processos e a 
tornar mais eficaz a comunicação.                                                      

• OE4 - Desenvolver uma gestão 
eficaz dos recursos humanos 
garantindo o apoio técnico e 

• Implementar o SIGQ 

http://www.qualidade.anqep.gov.pt/default.aspx
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Princípios EQAVET 
Objetivos gerais orientadores para alinhamento com 

EQAVET 
Objetivos Estratégicos do AEE Objetivos do AEE para o alinhamento EQAVET 

Utilização das quatro 
fases do ciclo de 
qualidade 
(planeamento, 
implementação, 
avaliação e revisão) 

• Promover a adoção de procedimentos e práticas associadas 
às principais componentes do Quadro EQAVET - quatro fases 
do ciclo de qualidade, critérios de qualidade EQAVET e 
respetivos descritores indicativos 

• 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 de 
gestão da EFP 

formativo que permita o 
desenvolvimento profissional e a 
gestão de carreiras. 

• OE7 - Otimizar recursos, 
reforçando a sustentabilidade 
financeira e a melhoria da 
qualidade na prestação de 
serviços. 

 

 

 

 

http://www.qualidade.anqep.gov.pt/default.aspx
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1.9. Etapas do processo de alinhamento com o Quadro EQAVET. 

 

Etapas do processo de 
alinhamento  com o Quadro 

EQAVET 

Data Início 
(mês/ano) 

Data Conclusão 
(mês/ano) 

Estado 

Arranque do projeto e formação da 
Equipa EQAVET 

Setembro/2019 Outubro/2019  

Sensibilização e formação da Equipa 
EQAVET 

Setembro/2019 Setembro/2019  

Identificar os stakeholders/partes 
interessadas (PI) relevantes para a 
garantia da qualidade e o nível de 
intervenção  

Outubro/2019 Fevereiro/2020  

Comunicar, envolver e mobilizar os 
stakeholders internos e externos para 
um entendimento partilhado sobre o 
Quadro EQAVET 

Janeiro/2020 Janeiro/2020  

Diagnóstico inicial  Dezembro/19 Março/19  

Elaboração do Documento Base para o 
alinhamento 

Abril/2020 Julho/2020  

Elaboração do Plano de Ação para o 
alinhamento 

Abril/2020 Julho/2020  

Recolha de dados – Indicador 4a) 
Conclusão dos cursos 

Dezembro/2019 Março/2020  

Recolha de dados – Indicador 5a) 
Colocação dos diplomados 

Dezembro/2019 Março/2020  

Recolha de dados – Indicador 6a) 
Ocupação dos diplomados 

Dezembro/2019 Março/2020  

Recolha de dados – Indicador 6b) 
Satisfação dos empregadores  

Setembro/2020 Março/2021  

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

Julho/2020 Outubro/2020  

Monitorização do plano de ação Março/2020 Outubro/2020  

Identificação das melhorias a introduzir 
na gestão da EFP 

Setembro/2020 Novembro/2020  

Elaboração do Relatório do Operador Outubro/2020 Novembro/2020  

http://www.qualidade.anqep.gov.pt/default.aspx
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Etapas do processo de 
alinhamento  com o Quadro 

EQAVET 

Data Início 
(mês/ano) 

Data Conclusão 
(mês/ano) 

Estado 

Anexo 1 ao Relatório do Operador - 
Plano de Melhoria 

Outubro/2020 Novembro/2020  

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

Outubro/2020 Novembro/2020  

Solicitação da verificação de 
conformidade com o quadro EQAVET 

Outubro/2020 Novembro/2020 
Com a 
submissão 

Divulgação e disseminação dos 
resultados do projeto EQAVET 

Dezembro/2020 Março/2020 A iniciar 

Implementação do plano de melhorias Dezembro/2020 
Conforme plano de 
melhoria 

A iniciar 

Divulgação e disseminação do resultado 
da verificação de conformidade com o 
quadro EQAVET 

Conforme 
comunicação do 
resultado da 
verificação 

Conforme 
comunicação do 
resultado da 
verificação 

A iniciar 

Observações (caso aplicável): 

 

 

 
  

http://www.qualidade.anqep.gov.pt/default.aspx
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1.10. Documentos orientadores da instituição e relatórios relevantes para a 
garantia da qualidade e indicar as respetivas ligações eletrónicas. 

 

Fonte / Documento / 
Relatório 

Ligação 

Regulamento interno do AEE 
2017-2021 

http://aeermesinde.net/aee/index.php/agrupamento/documentos-
orientadores 

Sítio do AEE https://aeermesinde.net/aee/ 

Organograma de AEE 
http://aeermesinde.net/aee/index.php/agrupamento/documentos-
orientadores 

Plano estratégico do AEE 2017-
2021 

http://aeermesinde.net/aee/index.php/agrupamento/documentos-
orientadores 

Projeto Educativo do AEE 2018-
2021 

http://aeermesinde.net/aee/index.php/agrupamento/documentos-
orientadores 

Plano anual e plurianual de 
atividades do AEE 2019-2020 

http://aeermesinde.net/aee/index.php/agrupamento/documentos-
orientadores 

Oferta formativa 2020/2021 
http://aeermesinde.net/aee/index.php/outros/oferta-formativa-2018-
2019 

Relatório do Plano Anual e 
Plurianual de Atividades - 2019-
2020 

http://aeermesinde.net/aee/index.php/agrupamento/documentos-
orientadores 

Documento Base – Projeto 
EQAVET, disponibilizado na 
plataforma da ANQEP e site do 
AEE – Junho de 2020 

http://aeermesinde.net/aee/index.php/agrupamento/documentos-
orientadores 

Plano de ação – Projeto EQAVET, 
disponibilizado na plataforma da 
ANQEP e site do AEE – Junho de 
2020 

http://aeermesinde.net/aee/index.php/agrupamento/documentos-
orientadores 

Plano de formação do pessoal 
docente e não docente 2019-
2020 

http://aeermesinde.net/aee/index.php/agrupamento/documentos-
orientadores 

GRAU DE SATISFAÇÃO dos 
alunos, EE e docentes 
relativamente ao Plano E@D 
Período de confinamento 
obrigatório 16 de março a 30 de 
junho |2020 

http://aeermesinde.net/aee/index.php/agrupamento/documentos-
orientadores 

Relatório de Avaliação Externa 
das Escolas de Ermesinde / 
Valongo 2019-2020 

http://aeermesinde.net/aee/index.php/agrupamento/documentos-
orientadores 

http://www.qualidade.anqep.gov.pt/default.aspx
http://aeermesinde.net/aee/index.php/agrupamento/documentos-orientadores
http://aeermesinde.net/aee/index.php/agrupamento/documentos-orientadores
https://aeermesinde.net/aee/
http://aeermesinde.net/aee/index.php/agrupamento/documentos-orientadores
http://aeermesinde.net/aee/index.php/agrupamento/documentos-orientadores
http://aeermesinde.net/aee/index.php/agrupamento/documentos-orientadores
http://aeermesinde.net/aee/index.php/agrupamento/documentos-orientadores
http://aeermesinde.net/aee/index.php/agrupamento/documentos-orientadores
http://aeermesinde.net/aee/index.php/agrupamento/documentos-orientadores
http://aeermesinde.net/aee/index.php/agrupamento/documentos-orientadores
http://aeermesinde.net/aee/index.php/agrupamento/documentos-orientadores
http://aeermesinde.net/aee/index.php/outros/oferta-formativa-2018-2019
http://aeermesinde.net/aee/index.php/outros/oferta-formativa-2018-2019
http://aeermesinde.net/aee/index.php/agrupamento/documentos-orientadores
http://aeermesinde.net/aee/index.php/agrupamento/documentos-orientadores
http://aeermesinde.net/aee/index.php/agrupamento/documentos-orientadores
http://aeermesinde.net/aee/index.php/agrupamento/documentos-orientadores
http://aeermesinde.net/aee/index.php/agrupamento/documentos-orientadores
http://aeermesinde.net/aee/index.php/agrupamento/documentos-orientadores
http://aeermesinde.net/aee/index.php/agrupamento/documentos-orientadores
http://aeermesinde.net/aee/index.php/agrupamento/documentos-orientadores
http://aeermesinde.net/aee/index.php/agrupamento/documentos-orientadores
http://aeermesinde.net/aee/index.php/agrupamento/documentos-orientadores
http://aeermesinde.net/aee/index.php/agrupamento/documentos-orientadores
http://aeermesinde.net/aee/index.php/agrupamento/documentos-orientadores
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Fonte / Documento / 
Relatório 

Ligação 

Relatório do Operador – Projeto 
EQAVET 

http://aeermesinde.net/aee/index.php/agrupamento/documentos-
orientadores 

Plano de melhorias – Projeto 
EQAVET 

http://aeermesinde.net/aee/index.php/agrupamento/documentos-
orientadores 

Documentos de suporte à 
implementação do Projeto 
"Garantia da Qualidade na 
Educação e Formação 
Profissional" 

http://www.qualidade.anqep.gov.pt/documentacao.asp 

Conteúdos digitais de divulgação 
do AEE - disponibilizados em 
redes sociais 

Visita à Escola Básica e Secundária de Ermesinde:  
https://www.youtube.com/watch?v=N0jaFEmjmhk 
Escola Secundária de Ermesinde - O FILME (versão 2019) 
https://www.youtube.com/watch?v=XrxhIblrt5M 

Regulamento dos Profissionais 
http://aeermesinde.net/aee/index.php/agrupamento/documentos-
orientadores 

Regulamento da PAP 
http://aeermesinde.net/aee/index.php/agrupamento/documentos-
orientadores 

Regulamento da FCT 
http://aeermesinde.net/aee/index.php/agrupamento/documentos-
orientadores 

Relatório da Avaliação Externa http://aeermesinde.net/aee/images/AnoLetivo1920/Noticias/AEE3_Relat%C3%B3rio_AE_Ermesinde_18_maio_ATIN.pdf 

Relatório de avaliação interna 

dos cursos profissionais 

2019/2020 
Pastas partilhadas do AEE 

Resultados dos inquéritos aos 

Alunos e encarregados de 

educação 2019/2020 
Pastas partilhadas do AEE 

Resultados dos inquéritos aos 

Docentes 2019/2020 Pastas partilhadas do AEE 

Resultados dos inquéritos aos 

empregadores 2019/2020 Pastas partilhadas do AEE 

Formulários revistos para 

avaliação da satisfação dos 

stakeholders – alunos, 

empregadores, docentes, 

encarregados de educação 

Pastas partilhadas do AEE 
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http://aeermesinde.net/aee/index.php/agrupamento/documentos-orientadores
http://aeermesinde.net/aee/index.php/agrupamento/documentos-orientadores
http://aeermesinde.net/aee/index.php/agrupamento/documentos-orientadores
http://aeermesinde.net/aee/index.php/agrupamento/documentos-orientadores
http://www.qualidade.anqep.gov.pt/documentacao.asp
https://www.youtube.com/watch?v=N0jaFEmjmhk
https://www.youtube.com/watch?v=XrxhIblrt5M
http://aeermesinde.net/aee/index.php/agrupamento/documentos-orientadores
http://aeermesinde.net/aee/index.php/agrupamento/documentos-orientadores
http://aeermesinde.net/aee/index.php/agrupamento/documentos-orientadores
http://aeermesinde.net/aee/index.php/agrupamento/documentos-orientadores
http://aeermesinde.net/aee/index.php/agrupamento/documentos-orientadores
http://aeermesinde.net/aee/index.php/agrupamento/documentos-orientadores
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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. 

Conforme mencionado anteriormente, o AEE iniciou o processo de alinhamento com o referencial 
EQAVET, pela constituição da Equipa EQAVET e pela sensibilização / formação no referencial EQAVET, 
nos conceitos, no processo e na metodologia, bem como na abordagem que seria preconizada ao longo 
do projeto. 

Tomando como base os princípios do referencial EQAVET, foi então revista a estratégia para a 
utilização deste conjunto de ferramentas, no âmbito do sistema interno de garantia de qualidade do 
AEE, conforme se detalha neste ponto, para cada fase do ciclo do Quadro EQAVET. 

 

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

Uma das preocupações expressas no projeto educativo e nos documentos orientadores da EFP é o 
alinhamento com as orientações Europeias, Nacionais, Regionais e Locais. A oferta formativa do AEE é 
definida no âmbito da rede de EFP e de acordo com as orientações governativas e das estruturas 
regionais. 

O AEE tem assumido uma presença em programas de partilha de experiências a nível europeu, de que 
são exemplos o PRAKTIK, Discover Our Europe; IntraDance, que permitiram o estabelecimento de 
parcerias com resultados bastante motivadores no EFP. Esta orientação estratégica tem permitido 
acompanhar e monitorizar tendências no ensino-aprendizagem e na relação com as empresas, bem 
como a participação em projetos Europeus. Discover Our Europe e Intradance são participações em 
projetos europeus que permitem a aplicação prática e contextualizada dos conteúdos abordados para 
resolução de problemas. 

O projeto EQAVET permitiu uma reflexão interna, desde o diagnóstico, ao longo do plano de ação e na 
elaboração do plano de melhorias, sobre os melhores formatos para analisar e abordar o mercado, de 
forma a manter uma adequação permanente às necessidades da sociedade, das empresas e dos alunos 
/futuros profissionais (ev.: previsão de realização de focus groups com stakeholders internos e 
externos). 

Foram planeadas, revistas e integradas no plano de ação resultante do diagnóstico com a ferramenta 
EQAVET a aplicação de inquéritos à satisfação dos stakeholders (alunos, docentes, encarregados de 
educação, ex-alunos). 

Finalmente, no âmbito do sistema interno de garantia da qualidade, foi possível rever e refletir sobre 
o conjunto de indicadores chave para avaliar o sucesso do EFP, em alinhamento com os indicadores 
de base para o alinhamento com a ferramenta EQAVET. 
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• Envolvimento dos stakeholders internos e externos 

Subjacente ao referencial EQAVET está a relevância na relação com todos os stakeholders. Com esse 
pressuposto, logo desde o início do projeto foram dados, prioridade e enfoque, às ações para melhorar 
o relacionamento e o envolvimento com o ecossistema da EFP. 

Foram planeadas sessões de focus group com os stakeholders que, embora não tenham sido realizadas 
devido ao confinamento desde março até ao final do ano letivo de 2019/2020, continuam como 
objetivo para realizar em 2021. 

A Equipa EQAVET teve representatividade transversal das Equipas do EFP e com presença da Direção 
do AEE. Desde o 1º momento foi assegurado o alinhamento da Equipa de Projeto EQAVET com as 
estruturas do AEE, sobretudo no que diz respeito às componentes da avaliação. 

Foram aplicados os inquéritos à satisfação dos stakeholders internos e externos, tendo sido adotada 
uma metodologia de proximidade, quer na distribuição em sala com os alunos, quer no contacto 
próximo com os restantes stakeholders, através das estruturas do AEE (ex. Diretores de Curso e de 
Turma).  

 

• Melhoria contínua da EFP utilizando os indicadores selecionados 

O projeto EQAVET e a adoção dos referenciais para o alinhamento permitiram rever e integrar as várias 
práticas de monitorização e avaliação no EFP. Para além da criação da Equipa EQAVET, a utilização dos 
vários critérios e dos vários descritores, permitiu repensar os indicadores utilizados e definir um plano 
de ação - como resultado do diagnóstico inicial, garantindo o alinhamento entre os objetivos 
estratégicos, os objetivos operacionais para alinhamento com o referencial EQAVET e um conjunto de 
indicadores e metas complementares, revistos e repensados, e que formam um todo coerente, 
pensando sobretudo na metodologia de monitorização para o futuro. 

No que respeita ao tipo de indicadores utilizados, para além dos indicadores base do referencial 
EQAVET, foram refletidos indicadores adicionais, relacionados com a compreensão dos fatores 
envolvidos na taxa de sucesso, como a taxa de desistência e a taxa de absentismo. 

 

• Utilização das quatro fases do ciclo de qualidade (planeamento, implementação, 
avaliação e revisão) 

A adoção do referencial EQAVET permitiu reforçar uma cultura de Escola orientada para a qualidade, 
nomeadamente com a identificação mais clara de relações de causa-efeito entre um bom planeamento 
e reflexão sobre as práticas de gestão da EFP, com a objetividade e adequabilidade dos planos de ação 
– com indicadores, metas e ações melhor alinhados com a estratégia do AEE. 

A prática contínua da monitorização do plano de ação permitiu realinhar as ações como os objetivos, 
mitigando desvios (sobretudo os provocados pela contingência adotada no final do 2º período e 
durante a vigência do 3º período do presente ano letivo). Um exemplo deste reajustamento foi a 
execução das atividades do ensino à distância (ev.: no caso do ensino à distância, para além da 
monitorização e do acompanhamento em permanência aos alunos e encarregados de educação, a sua 
satisfação foi avaliada no final através de inquérito específico). 

Para além do ajustamento no plano de ações, realça-se a transição estruturada entre o diagnóstico 
inicial / plano de ação e o plano de melhorias a implementar após a conclusão do projeto EQAVET, em 
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anexo ao presente relatório e que, fundamentalmente, dá resposta à essência da fase de revisão e de 
melhoria, e à consistência e maior solidez do ciclo de qualidade / melhoria contínua. 

Foi feito um esforço adicional para integrar questões nos inquéritos à satisfação dos stakeholders 
relacionadas com práticas de gestão do referencial EQAVET. 

Resumem-se de seguida as atividades e as principais concretizações durante o processo de 
alinhamento com o referencial EQAVET, por cada uma das fases do Quadro EQAVET, e para dar 
resposta aos critérios e respetivas práticas de gestão: 

 

2.1. Fase de Planeamento  
 

Práticas de gestão Evidências / Atividades concretizadas 

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

• Projeto educativo do AEE 2018/2021 

• Plano estratégico 2017/2021 

• Alinhamento da estratégia do AEE – EFP com o plano municipal para a 
educação de Valongo 20-21 

• Plano anual de atividades 2019-2020 

• Projeto EQAVET em fase de conclusão 

• Reuniões e contributos no Conselho Geral por parte dos Stakeholders, 
para alinhamento com necessidades do ecossistema e da comunidade 

• Alinhamento com as orientações do Governo e da Rede da EFP – ev. 
oferta formativa para 20/21 

• Plano de ensino à distância – Contingência / Pandemia 

• Plano de ensino à distância aplicado à FCT e à realização das PAP’s 

• Experiência em projetos com envolvimento transnacional e que 
possibilitam a ligação ao mercado de trabalho Europeu e a vivência de 
experiências práticas adequadas ao propósito do ensino e educação 
profissionais – Ev. Praktik; Discover Our Europe; IntraDance 

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

• Projeto educativo do AEE 2018/2021 

• Reuniões e contributos no Conselho Geral por parte dos Stakeholders, 
para alinhamento com necessidades do ecossistema e da comunidade 

• Matriz de stakeholders e identificação da sua relevância, necessidades 
e expectativas 

• Formação em contexto de trabalho 

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

• Diagnóstico inicial no âmbito do projeto EQAVET, com identificação de 
pontos fortes e áreas de melhoria 

• Alinhamento do documento base EQAVET e do plano de ação, com o 
projeto educativo e com o plano de atividades 

• Projeto educativo do AEE 2018/2021 

• Plano anual de atividades 2019/2020 

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

• Nomeação da Equipa EQAVET  

• Alinhamento da monitorização e da avaliação no âmbito do 
alinhamento com o quadro EQAVET e do Sistema Interno de Garantia 
da Qualidade, com as atividades do Conselho Pedagógico e das 
Direções de Curso e de Turma 
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Práticas de gestão Evidências / Atividades concretizadas 

• Papéis e funções definidas no âmbito do regulamento interno e da 
estrutura orgânica para acompanhamento da formação em contexto 
de trabalho e para a realização das PAP 

• Plano de ensino à distância do AEE com atribuição de papéis e de 
responsabilidades na execução, monitorização e avaliação 

P5 Parcerias e iniciativas de cooperação 
com outros operadores são planeadas 

• Projeto educativo do AEE 2018/2021 

• Envolvimento e proximidade com as empresas e promoção do diálogo 
institucional, reconhecido através de uma boa imagem e reputação dos 
cursos 

• Fidelização de parceiros, cuja relação e apoio ao EFP decorre desde há 
anos e que são facilitadores das aprendizagens – Ev: FCT que decorreu 
presencialmente com alguns parceiros, apesar dos constrangimentos 
sentidos no 3º período de 19/20; participação sempre que solicitado 
nos júris das PAP, atendendo a essas mesmas circunstâncias 

• Rede de parceiros vasta, com representatividade no mercado de 
trabalho e da comunidade envolvente – Ev: empresas, Câmara 
Municipal, IPSS, Institutos Politécnicos e Universidades – ex: ISPGaya, 
ISTEC – Porto, APIGRAF, SóJovem e ESAD 

• Realização da FCT e realização das PAP’s 

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

• Divulgação da Equipa EQAVET e do Projeto EQAVET, nas reuniões de 
Conselho Geral e de Conselho Pedagógico 

• Alinhamento do projeto EQAVET, das suas orientações e atividades 
com os Diretores de Cursos e de Turma, bem como Acompanhantes de 
FCT 

• Divulgação do projeto EQAVET através do site institucional 

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

• Projeto educativo do AEE 2018/2021 

• Plano anual de atividades 2019-2020 

• Equipa EQAVET, plano de ação e plano de melhorias 

• Preparação da oferta formativa 20/21 

• Entrevistas a candidatos dos cursos e respetivos encarregados de 
educação 

• Participação de forma continuada e sistemática dos Diretores de Curso 
e de Turma nas iniciativas, projetos e atividades letivas 

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 

• Projeto EQAVET, sessões de divulgação e de partilha de resultados e de 
recolha de feedback e de sugestões de melhoria 

• Reuniões com Encarregados de Educação 

• Reuniões do Conselho Pedagógico, Diretores de Curso e Diretores de 
Turma 

• Envolvimento e consulta no âmbito da elaboração do plano de ensino 
à distância 

• Planos de estágio 

• PAP 

• Questionários a entidades parceiras em FCT 

• Inquéritos à satisfação dos docentes, alunos, encarregados de 
educação, empregadores e ex-alunos 
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Práticas de gestão Evidências / Atividades concretizadas 

• Envolvimento dos stakeholders internos – docentes, não docentes, 
alunos, e externos – ex-alunos, encarregados de educação, nas 
atividades de divulgação do EFP - Ev. vídeos de apresentação 2019 e 
2020, no Youtube 

• Auscultação dos alunos relativamente à sua satisfação face ao 
desempenho dos docentes, no final de cada ano letivo 

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

• Plano anual de atividades 2019/2020 

• Definição de metas para o plano de ação com base na recolha e 
sistematização inicial de indicadores EQAVET e os complementares 
escolhidos pelo AEE 

• Plano de melhorias com consequência do projeto EQAVET 

• Plano de ensino à distância 

• Plano de formação resultante de um diagnóstico de necessidades de 
formação realizado de forma sistemática – Ev: Plano de formação do 
pessoal docente e não docente 2019-2020 

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

• Projeto EQAVET 

• Avaliação do plano de ensino à distância 

• Auscultação à satisfação das partes interessadas, através de inquéritos 

• Relatório de avaliação do sucesso académico dos cursos profissionais e 
dos cursos de educação e formação 2019/2020 

 

O planeamento reflete uma visão estratégica partilhada pelos stakeholders e inclui os objetivos e 
metas e as ações a desenvolver. O planeamento passa por intensificar o relacionamento com as 
empresas, estabelecimento de novas parcerias e reforço das existentes, visitas de estudo, convites 
para integrar o júri de provas de aptidão profissional, colocação dos alunos em FCT e possível 
desenvolvimento de projetos conjuntos. 

Salienta-se que, nas ações delineadas, são envolvidos os vários stakeholders, nomeadamente: os 
alunos (através da sua representatividade no Conselho Geral, nas reuniões dos delegados e 
subdelegados); os docentes, os diretores de curso e a coordenadora dos cursos profissionais (nos 
diferentes órgãos em que se fazem representar, tais como Conselho Geral, Conselho Pedagógico, 
Conselhos de Turma ou nas diferentes reuniões de Departamento/Grupo Disciplinar); os empresários 
e representantes de outras instituições (no Conselho Geral, nos contactos de avaliação da FCT); os 
encarregados de educação – representados no Conselho Geral, conselhos de turma intercalares, nas 
reuniões de pais/EE e nos atendimentos específicos desenvolvidos para acolher as suas 
sugestões/recomendações. Por este facto, considera-se que as ações delineadas traduzem uma visão 
estratégica partilhada pelos vários stakeholders, com uma participação acentuada e diversificada dos 
mesmos. No planeamento do AEE são definidos claramente os objetivos, as atividades, os indicadores 
e as metas a médio (3 anos) e a curto prazo (1 ano). Para cada objetivo, foram definidos metas e 
indicadores, nomeadamente para os indicadores EQAVET relativos, por exemplo, às taxas de 
conclusão, taxas de colocação e o grau de satisfação dos empregadores. Paralelamente existe ainda 
um conjunto de indicadores definidos pelo AEE com vista a monitorizar continuamente os resultados 
obtidos, quer de forma intercalar, quer final. 

Ainda ao nível do planeamento e da visão estratégica, é de referir as diferentes parcerias e protocolos, 
permitindo dar resposta às várias dimensões importantes para o funcionamento da oferta formativa. 
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O âmbito destas parcerias assume natureza diversificada, sendo de destacar todas as que permitem, 
em termos de planeamento, a execução de várias FCT de alunos que, todos os anos, têm de ser 
desenvolvidas. Paralelamente, vários representantes de empresas e de áreas socioprofissionais dos 
cursos são ainda envolvidos nos Júris das Provas de Aptidão Profissional que todos os anos têm de ser 
operacionalizadas.  

Na fase de planeamento, equacionou-se proceder a inquéritos de satisfação, não só aos alunos, mas 
também aos pais e encarregados de educação, empresas onde os antigos alunos realizaram a formação 
em contexto de trabalho e entidades empregadoras de antigos alunos. 

 

 

2.2. Fase de Implementação  
 

Práticas de gestão Evidências /Atividades concretizadas 

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

• Orçamento, plano anual de atividades e recursos afetos à EFP 

• Plano de ensino à distância – Contingência / Pandemia 

• Recursos abrangentes como plataformas – Moodle, Biblioteca Escolar, 
Office 365, MS Teams, Plataformas Inovar, plataformas das editoras de 
material escolar, DreamShaper 

• Implementação, em função da especificidade e das necessidades dos 
cursos, da prática simulada 

• Recursos a licenças de Programas informáticos e/ou reforço de 
hardware para instalação remota nos computadores dos alunos, para 
permitir a formação 

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

• Sensibilização das equipas para o projeto EQAVET 

• Disseminação interna da informação sobre o projeto EQAVET 

• Equipas de apoio tecnológico e de conteúdos aos docentes e alunos, 
no âmbito do plano de ensino à distância 

• Desenvolvimento de competências para dar suporte à implementação 
do plano de ensino à distância 

• Plano de formação interno 

• Desenvolvimento de competências dos docentes através do 
acompanhamento da FCT e da realização das PAP’s 

• Reorganização da informação e dos conteúdos do site institucional 
para melhorar a partilha de informação 

• Planos de melhoria e relatórios de avaliação participados e partilhados 

I3 - Os profissionais frequentam periodicamente 
as ações de formação disponibilizadas e 
colaboram com os stakeholders externos para 
melhorar o seu desempenho 

• Capacitação para utilização de ferramentas tecnológicas no âmbito do 
plano de ensino à distância (ev. Moodle, Biblioteca Escolar, Office 365, 
MS Teams, Plataforma Inovar, plataformas das editoras de material 
escolar, DreamShaper) 

• PAP e acompanhamento da FCT por parte dos docentes 

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

• Projeto educativo do AEE 2018/2021 

• Realização da FCT e realização das PAP 

• Participação dos alunos do EFP em atividades quotidianas da Escola, 
que permitem a aplicação de saberes – Ev.: Organização da atividade 
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Práticas de gestão Evidências /Atividades concretizadas 

do Carnaval, apoio interno a eventos dinamizados pela Escola no 
âmbito dos cursos de Design / Desenho Gráfico, Eletrotecnia e Gestão 
de Equipamentos Informáticos - exs. dia do agrupamento, manutenção 
de equipamento informático na biblioteca e Escola Básica D. António 
Ferreira Gomes 

• Fidelização de parceiros, cuja relação e apoio ao EFP decorre desde há 

anos e que são facilitadores das aprendizagens – Ev: FCT que decorreu 

presencialmente com alguns parceiros, apesar dos constrangimentos 

sentidos no 3º período de 19/20; participação sempre que solicitado 

nos júris das PAP, atendendo a essas mesmas circunstâncias; 

• Rede de parceiros vasta, com representatividade no mercado de 
trabalho e da comunidade envolvente – Ev: empresas, Câmara 
Municipal, IPSS, Institutos Politécnicos e Universidades – ex: ISPGaya, 
ISTEC – Porto, APIGRAF, SóJovem e ESAD 

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

• Implementação do Plano de ação resultante do projeto EQAVET 

• Plano de ensino à distância 

• Plano anual de atividades 2019/2020 

• Oferta formativa 2020/2021 – investimento do AEE na abertura de um 
curso de Eletrónica Médica 

• Plano de melhorias resultante do projeto EQAVET 

• Alterações e melhorias na gestão de conteúdos e da informação do site 
institucional 

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 

• Abordagem e contacto com os antigos alunos para monitorização dos 
percursos após conclusão dos cursos 

• Plano de ensino à distância e relacionamento com os alunos e com os 
encarregados de educação 

• Auscultação dos alunos relativamente à sua satisfação face ao 
desempenho dos docentes 

 

Foram definidos planos de ação para cumprimento dos objetivos anuais estipulados. Os planos 
integram os objetivos, as metas, as atividades a desenvolver e sua calendarização, os stakeholders 
envolvidos e atribuição de responsabilidades, os recursos necessários, os resultados esperados e as 
estratégias de comunicação/divulgação, necessários à implementação do Sistema Interno de Garantia 
da Qualidade. Os planos de ação são devidamente divulgados aos seus responsáveis. 

O projeto EQAVET foi apresentado aos Diretores de Turma e Encarregados de EFP. A extensão da 
comunicação do projeto foi condicionada pela necessidade de resposta à pandemia, no último período 
de 2019/2020. Estão em curso ações para retomar a disseminação em alinhamento com a atualização 
de conteúdos no sítio institucional.  

Foram desenvolvidas as seguintes atividades: 

• Reuniões da equipa EQAVET; 

• Envio de questionários de satisfação às entidades empregadoras; 

• Questionário de satisfação de Ensino@Distância (Alunos, Docentes e Encarregados de 
Educação); 

• Encaminhamento dos alunos com dificuldades para apoio e recuperação das aprendizagens; 
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• Monitorização do comportamento das turmas e adoção das estratégias de melhoria 
(relatório da avaliação do desempenho dos alunos; atas do CT e reuniões com os EE);  

• Monitorização da frequência de apoios para recuperação de aprendizagens e adoção de 
procedimentos, pelo Diretor de Turma, em situações de falta de assiduidade; 

• Análise e discussão das propostas de cursos para o ano letivo 2020/21, em reunião da Direção 
com os Diretores de Curso e a Técnica dos Serviços de Psicologia e Orientação do AEE; 

• Aplicação dos inquéritos aos alunos, encarregados de educação, docentes e ex-alunos. 
 
 

2.3. Fase de Avaliação  
 

Práticas de gestão Atividades concretizadas 

A1 - Mecanismos de alerta precoce para 
antecipar desvios aos objetivos traçados estão 
instituídos 

• Monitorização do plano de ação EQAVET 

• Atribuições dos órgãos de gestão no normal funcionamento das 
avaliações intercalares e finais 

• Reuniões intercalares em cada período, conforme atribuições dos 
órgãos internos do AEE 

• Monitorização trimestral dos indicadores do processo ensino-
aprendizagem 

• Reuniões realizadas à medida, sempre que necessário, para 
acompanhamento do plano de ensino à distância 

• Avaliação aos alunos, docentes e encarregados de educação, sobre a 
eficácia do plano de ensino à distância 

• Tratamento e análise comparativa dos resultados dos inquéritos aos 
stakeholders e dos resultados dos indicadores EQAVET e outros 
complementares, definidos no documento base 

• Auscultação da satisfação dos stakeholders de forma estruturada e 
sistemática, através de inquéritos  

• Recolha e tratamento de feedback de forma continuada junto das 
equipas docentes, através das estruturas de apoio ao EFP 

• Articulação com o SPO 

• Tratamento e análise da documentação referente à formação em 
contexto de trabalho. Recolha e registo de informação atualizada nos 
vários níveis 

• Análise das avaliações das FCT (tal como consta no relatório de 
avaliação do sucesso académico do EFP) 

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

• Auscultação da satisfação das partes interessadas através de 
Inquéritos  

• Avaliação aos alunos, docentes e encarregados de educação, sobre a 
eficácia do plano de ensino à distância, no final do ano letivo 
2019/2020 

• Avaliação do sucesso académico dos cursos profissionais e dos cursos 
de educação e formação 2019/2020 

• Tratamento e análise comparativa dos resultados dos inquéritos aos 
stakeholders e dos resultados dos indicadores EQAVET e outros 
complementares, definidos no documento base 
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Práticas de gestão Atividades concretizadas 

• Recolha e tratamento de feedback de forma continuada junto das 
equipas docentes, através das estruturas de apoio ao EFP 

• Articulação com o SPO 

• Reuniões em modelo remoto com encarregados de educação para 
acompanhamento do plano de ensino à distância e atendimento aos 
encarregados de educação 

• Envolvimentos dos júris na realização das provas de Aptidão 
profissional (PAP’s) – entidades empregadoras, instituições 
académicas, entidades parceiras, Autarquia 

• Reuniões e apresentação de contas e dos relatórios de gestão no 
Conselho Geral 

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

• Reuniões e apresentação de contas e dos relatórios de gestão no 
Conselho Geral 

• Reuniões internas de apresentação e discussão dos resultados das 
avaliações com o Conselho Pedagógico, com a Comissão do Conselho 
pedagógico, com Departamentos, Conselhos de Turma e Diretores de 
Curso  

• Realização das Provas de Aptidão Profissional, com reuniões com os 
júris (entidades empregadoras, meio académico, etc.) onde são 
debatidos temas relacionados com a avaliação e satisfação dos 
stakeholders externos, o mesmo sucedendo na formação em contexto 
de trabalho 

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 

• Plano de ação resultante do diagnóstico e respetivo alinhamento com 
o referencial EQAVET  

• Plano de melhorias resultante do projeto EQAVET 

A5 - As melhorias a introduzir a nível de 
processos e resultados têm em conta a 
satisfação dos stakeholders internos e externos 

• É realizada a auscultação à satisfação e ao percurso dos antigos 
alunos bem como à satisfação das entidades empregadoras, 
entidades parceiras e encarregados de educação 

• É realizada a auscultação aos docentes 

• Os planos de melhoria resultam da auscultação sistemática dos 
stakeholders  

 

Nesta fase procedeu-se à análise dos dados recolhidos, de acordo com a periodicidade definida nos 
planos de ação: 

• Foi efetuado o acompanhamento dos objetivos e metas, através da monitorização dos 
indicadores de desempenho estabelecidos; 

• Desenvolveu-se o processo de auditoria interna, que permite avaliar a eficácia de todo o 
Sistema Interno de Garantia da Qualidade; 

• Elaborou-se o relatório do operador, onde constam todas as entradas para a melhoria e se 
identificam ações de melhoria para o ciclo seguinte; 

• Foi realizada a análise do comportamento das turmas, a classificação do comportamento 
(tipificação pré-definida) e o número de ocorrências (relatório de avaliação de desempenho 
dos alunos e atas dos CT); 
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• Foi realizada a análise, por período, do aproveitamento dos alunos por turma relativamente 
ao número de módulos em atraso e em recuperação (atas do CT); 

• Foi realizada a análise global da turma no final do ano e identificação de alunos que se 
distinguiram para o quadro de honra e por mérito e para bolsa de mérito (ata final de CT); 

• Avaliação do sucesso académico dos cursos profissionais e dos cursos de educação e formação 
2019/2020; 

• É feita a verificação, periódica, da situação de matrícula dos alunos de cada turma – alunos 
desistentes por mudança de curso ou de escola; 

• São adotados para os planos de melhoria as medidas em conformidade com os resultados 
evidenciados nas reuniões de avaliação; 

• É feito o levantamento, por período letivo, dos contactos estabelecidos pelo Diretor de Turma 
com os Encarregados de Educação. 

No processo de avaliação destaca-se o envolvimento de stakeholders externos (representantes de 
empresas, autarquias, representantes de associações profissionais) na medida em que os júris das 
Provas de Aptidão Profissional fazem a aferição e validação das aprendizagens adquiridas e a sua 
aplicação nos projetos apresentados.  

 

 

2.4. Fase de Revisão  
 

Práticas de gestão Atividades concretizadas 

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

• Implementação, monitorização e avaliação, da eficácia do plano global 
de melhoria para o sistema interno de garantia de qualidade  

• Divulgação dos resultados do projeto EQAVET 

• Resultados e planos de ação resultantes das reuniões do Conselho 
Geral 

• Divulgação do plano anual e atividades e outros documentos 
orientadores no site do AEE 

• Documentos estruturantes e documentos de avaliação da escola no 
site do AEE 

•  Atas Conselho Geral e Conselho Pedagógico 

• Relatórios de avaliação interna 

• Inquéritos da avaliação interna; Inquéritos E@D 

• Organização da aplicação dos Questionários de monitorização do E@D 
- alunos e encarregados de educação 

• Inquérito de satisfação – docentes - 2020 

• Inquéritos de Satisfação – alunos e encarregados de educação – 2020 

R2 - O feedback dos stakeholders internos e 
externos é tido em consideração na revisão das 
práticas existentes 

• Resultados dos inquéritos à avaliação dos encarregados de educação 

• Resultados dos inquéritos à avaliação dos alunos 

• Resultados dos inquéritos à avaliação dos empregadores e parceiros 

• Resultados dos inquéritos à avaliação dos ex-alunos 

• Resultados da auscultação dos Docentes 

• Planos de melhoria anuais (EQAVET) 
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Práticas de gestão Atividades concretizadas 

• Adequação do plano de ensino à distância às necessidades dos alunos 
e dos encarregados de educação 

• Testemunhos dos alunos disponibilizados no site do AEE 

• Acompanhamento das atividades da FCT em modelo de apoio à 
distância 

• Acompanhamento no âmbito do plano de ensino à distância das provas 
de aptidão profissional, com a respetiva apresentação ao júri em 
regime presencial 

R3 - Os resultados da avaliação e as mudanças a 
introduzir sustentam a elaboração dos planos de 
ação adequados 

• Plano de ação como resultado do diagnóstico na fase 1 do Projeto 
EQAVET 

• Preparação do ano letivo 20/21, com base na avaliação do plano de 
ensino à distância e do plano de ação EQAVET 

• Reavaliação e realinhamento das PAP’s e da FCT, como consequência 
do plano de ensino à distância 

• Plano de melhorias resultante do projeto EQAVET 

• Plano anual de atividades revisto 

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

• Plano de melhorias elaborado como resultado da implementação do 
plano de ação do projeto EQAVET 

• Resultados da avaliação da satisfação com o plano de ensino à distância 

• Ciclos contínuos de monitorização, avaliação e melhoria, evidenciados 
na informação disponibilizada no site e nas atividades previstas nos 
planos anuais de atividades  

 

O AEE, em função dos resultados identificados na fase de “Avaliação”, efetuou uma reflexão sobre as 
melhorias a instituir para reajustar as práticas existentes. Estas melhorias decorreram da atualização 
da análise de contexto, dos requisitos das partes interessadas relevantes, dos resultados dos 
indicadores e objetivos, e dos resultados das auditorias internas e externas. 

Os planos encontram-se em reajustamento devido aos condicionalismos das medidas no âmbito da 
resposta à pandemia. Sem prejuízo, serão propostas no plano de melhorias a três anos, ações de 
melhoria integradas entre si, de forma a manter a coerência com os diagnósticos e avaliações, e a dar 
resposta consistente e continuada ao compromisso da melhoria contínua. A boa apropriação da 
metodologia da melhoria contínua (PDCA) é um fator crítico de sucesso. Dessa forma, o ciclo será 
regularmente renovado e melhorado visto que cada etapa do processo será analisada. 

Com a implementação do EQAVET em fase de conclusão, os resultados e os procedimentos necessários 
à revisão das práticas passarão a ser mais divulgadas pelos docentes, não docentes, dos alunos, 
encarregados de educação e empregadores, considerando a sua maior divulgação pública através do 
sítio do AEE. 

A reformulação de procedimentos, de modelos de documentos e de estratégias a adotar passarão pela 
definição de estratégias de melhoria no que concerne a: 

• Revisão do plano de ação/melhorias; 

• Monitorização do aproveitamento e estratégias a adotar; 

• Aplicação em continuidade de questionários de satisfação aos stakeholders e adoção de 
outros formatos de auscultação como focus group ou workshops; 
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• Reforço da participação e envolvimento dos stakeholders; 

• Reforçar o envio de informações pelo DT ao Encarregado de Educação através da gestão de 
alunos – Inovar; 

• Incentivar os encarregados de educação à utilização do Inovar Consulta de informação sobre 
a assiduidade, comportamento e aproveitamento dos alunos; 

• Potenciar a utilização e o respetivo benefício na plataforma Inovar. 

 

2.5. Diálogo institucional  
 

Para operacionalizar as atividades e as respostas ao Critério 5 – Diálogo institucional para a melhoria 
contínua da oferta de EFP, do referencial EQAVET, foram concretizadas as seguintes atividades: 

 

Atividades concretizadas 

• Canais de relacionamento alternativo com os encarregados de educação, durante o período de contingência e de vigência 
do plano de ensino à distância 

• Reuniões regulares com os encarregados de educação, no quadro de um ano letivo regular 

• Site institucional revisto e reorganizado 

• Canais de comunicação institucionais com encarregados de educação e com alunos 

• Comunicação com representantes dos Estudantes e com Associação de Pais 

• Participação na rede da EFP 

• Parcerias no domínio da EFP nos fóruns e decisões estratégicas relativas à região 

• Protocolos com o tecido empresarial 

• Reorientação da estratégia de relação com o público-alvo da divulgação da oferta formativa 

• Envolvimento de atuais e antigos alunos na valorização da oferta formativa 

• Vídeos de atuais e antigos alunos – divulgados na página e nas redes sociais  

• Divulgação de conteúdos digitais da atividade do AEE – EFP aos stakeholders internos e externos, através de vídeos 
institucionais – Ev. vídeos de apresentação 2019 e 2020, no Youtube 

• Publicação de conteúdos do EFP e de divulgação de informação no sítio da Escola e redes sociais 

• Aumento da abrangência dos conteúdos da informação disponibilizada 

• Participação dos alunos do EFP em atividades quotidianas da Escola, que permitem a aplicação de saberes – Organização 

da atividade do Carnaval, apoio interno a eventos dinamizados pela Escola no âmbito dos cursos de Design / Desenho 

Gráfico, Eletrotecnia e Gestão de Equipamentos Informáticos - exs. dia do agrupamento, manutenção de equipamento 

informático na biblioteca e Escola Básica D. António Ferreira Gomes 

 

 

2.6. Ciclo de garantia e melhoria da qualidade da oferta de EFP 
 

Para operacionalizar as atividades e as respostas ao Critério 6 – Aplicação do ciclo de garantia e 
melhoria da qualidade da oferta de EFP, do referencial EQAVET, foram concretizadas as seguintes 
atividades: 
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Atividades concretizadas 

• Utilização das práticas de gestão do quadro EQAVET para realização de um diagnóstico cujo resultado traduz de forma 
clara a objetiva o nível de maturação do AEE – EFP, no ciclo de melhoria contínua; 

• Revisão periódica dos resultados do SIGQ envolvendo as partes interessadas internas e externas relevantes - painel com 
indicadores-chave, análise em Conselho Geral 

• Concretização de um ciclo de melhoria contínua com a conclusão do Projeto EQAVET em outubro de 2020, e definição do 
consequente plano de melhorias, a iniciar a sua implementação a partir de 12/2020. 

• Ciclo completo de garantia de qualidade Planeamento, Implementação, Avaliação e Revisão no âmbito do plano de ensino 
à distância 

• Melhoria na organização da informação disponível no site do AEE, melhorar a informação divulgada 

• Formalização da equipa EQAVET em alinhamento com a Equipa interna de avaliação 

 

 

III. Áreas de melhoria na gestão da oferta de EFP 

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

 

No anexo 1 do presente documento estão descritas as Áreas de Melhoria identificadas pelo AEE, 
resultantes da implementação do sistema interno de garantia da qualidade e do alinhamento com o 
Quadro EQAVET, e consistentes com os instrumentos de gestão que o suportam. 

 

 

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.  

 

O AEE evoluiu na perceção do cumprimento dos critérios de conformidade, introduzindo e revendo 
também algumas práticas de gestão que permitem ambicionar o reconhecimento pela via da 
atribuição do selo EQAVET.  

No anexo 2, identificamos as fontes de evidência sobre este processo, acreditando que a existência de 
algumas destas evidências resulta, em si mesmo, da sistematização de processos exigidos num sistema 
interno de garantia da qualidade.  
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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. 

 

Globalmente registou-se uma melhoria geral nas práticas de gestão da EFP do AEE, após o início do 
Projeto EQAVET. Podem sistematizar-se da seguinte forma: 

• Formalização de um sistema interno de garantia de qualidade, com a utilização de princípios 
do Quadro EQAVET, nomeação de uma equipa EQAVET que fez o alinhamento com a Equipa 
de avaliação interna e de monitorização dos resultados da EFP do AEE. 

• Consolidação e refinamento do modelo e do formato de auscultação aos Stakeholders internos 
e externos, através dos inquéritos habitualmente aplicados, revistos, a alunos e 
empregadores. 

• Consolidação da aproximação às empresas, a partir do envolvimento e auscultação 
reajustados, nas várias etapas em que existem atividades conjuntas. 

• Integração dos resultados do projeto EQAVET no plano de ação único, onde foi possível 
integrar o desdobramento dos objetivos estratégicos, em objetivos operacionais alinhados 
com o referencial EQAVET e a definição de indicadores e metas em coerência com as melhores 
práticas Europeias no domínio da EFP. 

• Como consequência desta harmonização interna ao nível das ferramentas e da cultura de 
monitorização e de avaliação, verifica-se uma maior facilidade e objetividade na comunicação 
interna dos pressupostos e da mensagem para a melhoria da garantia da qualidade no EFP. 

• Implementação de novos mecanismos de divulgação e de comunicação com os Stakeholders. 
Comunicação da garantia da qualidade no AEE reforçada, através do portal / sítio institucional 
e dos conteúdos reforçados com testemunhos dos alunos, dando um cariz mais prático e real 
à informação sistematizada. 

• Implementação de um modelo de monitorização e implementação da melhoria contínua, mais 
eficaz, permitindo repostas mais ágeis e em tempo útil (ev. plano de ensino à distância aplicado 
à EFP; plano de melhorias resultante do processo EQAVET). 

• Melhoria global no desempenho da garantia interna de qualidade na EFP, face ao referencial 
EQAVET, conforme evidencia comparativa entre o momento do diagnóstico e no final do 
projeto (cfr. gráfico seguinte, linha verde = final do projeto, linha amarela = diagnóstico inicial 
no arranque do projeto EQAVET). 
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• Análise mais sistematizada e alinhamento entre indicadores, da evolução e da tendência, nos 
seguintes indicadores, conforme os resultados apresentados no Anexo 1: 
 

o Taxa de conclusão em cursos de EFP; 
o Taxa de desistência; 
o Taxa de colocação após conclusão de cursos de EFP; 
o Percentagem de alunos/formandos que trabalham em profissões diretamente 

relacionadas com o curso/área de Educação e Formação que concluíram; 
o Percentagem de empregadores que estão satisfeitos com os formandos que 

completaram um curso de EFP; 
o Melhoria da satisfação dos stakeholders. 

 

 

 

Os Relatores  

  

               (Diretora) 

        

   (Responsável da Equipa EQAVET) 

 
     Ermesinde, 28 de dezembro de 2020 
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DOCUMENTOS ANEXOS 

 

Anexo 1 – Plano de Melhoria 

 

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

http://www.qualidade.anqep.gov.pt/default.aspx


                                                  

 

RO/Agrupamento de Escolas de Ermesinde # 32 de 56  

 

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 Ação 

De seguida descrevemos com detalhe o ponto de partida e as ambições traçadas pelo AEE em relação aos indicadores monitorizados no âmbito do processo 

EQAVET desde o ciclo 2014-2017: 

Nº OBJETIVO INDICADOR 2017 2018 2019 Tendência 2020 2021 2022 

1 
Aumentar o sucesso na 

conclusão dos cursos 

Taxa de conclusão dos cursos (Indicador 4 a) EQAVET) 45,3% 66,7% 66,2% ↗ 70% 72% 75% 

Taxa de alunos desistentes --- --- 29,8%  45,8%   

Percentagem de alunos que abandonaram o ensino --- --- 18,9 --- 10% 10% 10% 

2 
Aumentar a taxa de 

empregabilidade 

Taxa de empregabilidade de antigos alunos (1 ano após 

conclusão do curso) (Indicador 5 a) EQAVET) 
82,8% 61,8% 32,3 ↘ 

85% 85% 90% 

Taxa de prosseguimento de estudos 13,8% 32,4% 50% ↗ 

3 

Aumentar a taxa de alunos 

que trabalham na área 

profissional dos cursos 

Taxa de diplomados a exercer profissões relacionadas com 

os cursos - após 12 meses (Indicador 6 a) EQAVET) 
35% 20% 73,5% ↗ 70% 72% 75% 

http://www.qualidade.anqep.gov.pt/default.aspx


                                                  

 

RO/Agrupamento de Escolas de Ermesinde # 33 de 56  

 

 

A taxa de sucesso na conclusão dos cursos do EFP (indicador EQAVET 4a) tem revelado uma tendência positiva entre os ciclos de 2014/2017 e 2016/2019, 

tendo atingido os 2/3 de alunos diplomados. Com a consolidação do SIGQ, através do plano de melhorias apresentado no presente relatório, é colocada uma 

meta mais ambiciosa, pretendendo-se promover o sucesso até 75% dos alunos, no horizonte de três anos. Para concretizar tal objetivo serão igualmente 

monitorizados os resultados através do indicador complementar - taxa de alunos desistentes. Finalmente, pretende-se igualmente contribuir para a 

diminuição da taxa de alunos que abandonaram o ensino, a três anos, através da implementação de um modelo de tutoria e de um conjunto integrado de 

medidas de proximidade com o mercado de trabalho. 

 

As taxas de empregabilidade e de prosseguimento de estudos (indicador EQAVET 5a) têm mantido resultados estáveis, sempre acima dos 80%, o que parece 

traduzir, por um lado a proximidade do AEE com o mercado e o reconhecimento da formação que é ministrada e, por outro, a capacidade de motivar alunos 

para o prosseguimento de estudos, dando-lhes as bases e competências para o efeito. Atendendo ao contexto socioeconómico atual e às perspetivas futuras 

foram estabelecidas metas em linha com este histórico de resultados, para os próximos três anos. 

 

4 

Melhorar o índice de 

satisfação dos 

empregadores com os seus 

colaboradores, ex-alunos 

Valor médio global obtido nos questionários de satisfação 

das empresas (Indicador 6 b) EQAVET) 
85% 100% 68% ↘ 80% 80% 85% 

5 
Aumentar a satisfação dos 

stakeholders 

Grau de satisfação dos alunos (média global) --- --- --- --- 72% 75% 80% 

Grau de satisfação dos docentes (média global) --- --- --- --- 72% 75% 80% 

Grau de satisfação dos encarregados de educação (média 

global) 
--- --- --- --- 71% 75% 80% 

Grau de satisfação dos Ex-Alunos (média global) 73% 68% 76% ↗ 75% 75% 80% 
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Adicionalmente realça-se que em relação à taxa de diplomados que exercem profissões relacionadas com o seu curso (indicador EQAVET 6a), a mesma 

incrementou para quase três em cada quatro diplomados, entre os ciclos de 2014/2017 e 2016/2019. Para os próximos três anos a meta é de estabilizar e 

avaliar se esta tendência se mantém, sendo um indicador a monitorizar no âmbito das ações constantes do plano de melhoria proposto. 

 

O valor médio da satisfação dos empregadores diminuiu em 2019, após uma subida nos 2 anos anteriores. Tendo como base o plano de melhorias proposto, 

o objetivo de realizar focus groups com os empregadores e de implementar um observatório do mercado de trabalho, acreditamos que é possível estabilizar 

a satisfação dos empregadores acima dos 85%, o valor médio da tendência nos últimos três anos. 

 

Finalmente, no que diz respeito à satisfação de outros stakeholders (indicador # 5 da tabela de indicadores), alargamos a inquirição aos alunos, docentes e 

encarregados de educação. 

Os principais resultados são os seguintes: 

• Média da satisfação dos Alunos de 72% com a seguinte distribuição das perceções: 
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Os aspetos realçados como mais positivos foram: 

• O conhecimento teórico obtido; 

• A capacidade de utilização de tecnologias e materiais; 

• A qualidade global do curso; 

• A relação com os Professores e com os Colegas; 

 

Assinalam-se como fontes de melhoria os seguintes aspetos: 

• Horário semanal; 

• Número de horas de aulas práticas; 

• As visitas de estudo, palestras e as atividades práticas em contexto real. 

 

• Média da satisfação dos Docentes de 72% com a seguinte distribuição das perceções: 
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Os aspetos realçados como mais positivos foram: 

• A relação com os Alunos, como os Colegas e com os funcionários; 

• A probabilidade de recomendar o EFP do AEE; 

 

Assinalam-se como fontes de melhoria os seguintes aspetos: 

• Preparação dos alunos para o prosseguimento de estudos; 

• Partilha de experiência com outras equipas / parceiros e empregadores; 

• Horário semanal do aluno; 

• As visitas de estudo e as atividades práticas em contexto real. 

 

 

• Média da satisfação dos encarregados de Educação de 72% com a seguinte distribuição das perceções: 
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Os aspetos realçados como mais positivos foram: 

• A expectativa atual quando comparada com a expectativa inicial; 

• A probabilidade de recomendar o EFP do AEE; 

 

Assinalam-se como fontes de melhoria os seguintes aspetos: 

• Horário semanal do aluno; 

• As atividades práticas em contexto real. 

 

 

• Média global da satisfação dos Ex-Alunos de 73% com a seguinte distribuição das perceções: 
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Os aspetos mais positivos foram a formação recebida e a qualidade global do curso. 

Os aspetos realçados como fontes de melhoria foram essencialmente a adequação às necessidades do mercado de trabalho. 

 

 

Análise crítica das práticas de gestão  

A implementação do Quadro EQAVET promoveu no AEE um maior envolvimento e participação dos stakeholders. Os trabalhos foram coordenados pela Equipa 
EQAVET, em estreita colaboração com a Direção deste AEE. Este processo é determinante para o sucesso futuro, dado que nos orienta para objetivos 
fundamentais, consolida um caminho de auscultação permanente em que todas as opiniões são valorizadas, e reforça o sentido de pertença em todo o AEE. 
O desafio da melhoria contínua, inerente ao Quadro EQAVET, tornará a nossa ação mais eficiente e eficaz, tornando-a mais clara e transparente para todos. 

Enquadrando os resultados apresentados com as práticas de gestão implementadas, no decurso da criação sistema interno de garantia da qualidade para 
alinhamento com o referencial EQAVET, sintetizamos os seguintes aspetos chave: 

• No âmbito do critério planeamento, realçam-se: 
o  as atividades de alinhamento entre o plano estratégico de 2017/2021, o projeto educativo 2018/2021 e projeto educativo municipal de 

Valongo – 2020/2021; 
o a auscultação permanente dos stakeholders internos e externos, quer no âmbito do planeamento anual de atividades e das iniciativas 

transversais ao AEE (ev. Atividade realizada no Carnaval, filmes institucionais para divulgação), quer no âmbito dos projetos internacionais 
(ev. Praktik, Discover Our Europe, IntraDance), quer por exemplo na elaboração e acompanhamento do plano e ensino à distância; 

o o envolvimento com as empresas e organizações do contexto externo, permitindo planear atividades que deem resposta direta ao projeto 
educativo e à missão do AEE no âmbito do EFP; 

o o alinhamento entre objetivos, indicadores e metas, com os planos de ação, cujas evidências decorrem do plano de ação que resultou de um 
diagnóstico abrangente com a ferramenta EQAVET (ev. diagnóstico, documento base) e do plano de melhorias apresentado no presente 
relatório: 

▪ Ação 3 do plano de ação EQAVET, tendo sido planeadas as ações de focus group com stakeholders internos e externos (ainda não 
executadas devido ao estado de emergência em curso no país); 

▪ Ação 4 do plano de ação EQAVET, relacionando com o plano anual de atividades; 
▪ Ação 6 do plano de ação EQAVET, com a elaboração do plano de melhorias a 3 anos e com o plano anual de atividades onde foi 

integrado para 2020/2021 o detalhe das atividades que integram o EFP. 
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• No âmbito do critério implementação, realçam-se: 
o  A capacidade de mobilização de recursos adequados à resposta rápida exigida no âmbito do sistema interno de garantia da qualidade do 

ensino – aprendizagem, com a adoção do plano de ensino à distância em 2019/2020; 
o A utilização de forma integrada das várias plataformas e recursos ao dispor do EFP, nomeadamente o Moddle, o Office 365, o MS Teams e a 

plataforma Inovar, que permitiram consolidar um conjunto de informação relevante para a monitorização, avaliação e revisão (ev. ver análise 
dos critérios seguintes); 

o A realização de projetos de cariz transversal, quer de âmbito interdisciplinar, quer transnacional (ev.: Praktik, Discover Our Europe, 
IntraDance), de forma a proporcionar vivências mais ricas no processo de ensino – aprendizagem, bem como o investimento nas parcerias 
quer com empresas, quer com instituições de ensino superior (ev.: ISPGaya, ISTEC – Porto, APIGRAF, SóJovem e ESAD, …); 

o A gestão de um plano de formação interno, para capacitação das Equipas docentes e não docentes; 
o Realça-se o alinhamento no âmbito da resposta ao critério de “implementação” com o plano de ações definido após o diagnóstico EQAVET: 

▪ Ação nº 7, com o esforço de revisão para futura monitorização e melhoria do plano de formação; 
▪ Ação nº 9, com a realização de visitas de estudo integradas de forma sistemática nos planos de atividades, junto dos parceiros / 

empregadores;  
▪ Ação nº 10, com a definição de ações de auscultação dos stakeholders, nomeadamente a realização dos inquéritos à satisfação, 

alinhados com os critérios de avaliação, de revisão e de diálogo institucional. 

 

• No âmbito do critério avaliação, realçam-se: 
o As atividades correntes de monitorização e avaliação no EFP, e que integraram desde o início do projeto, as atividades de diagnóstico face às 

práticas de gestão do referencial EQAVET; 
o A avaliação anual com a produção do relatório de “avaliação do sucesso académico dos cursos profissionais e dos cursos de educação e 

formação” 2019/2020; 
o A avaliação da perceção dos stakeholders com o lançamento dos inquéritos à satisfação dos alunos, encarregados de educação, docentes e 

parceiros / empregadores; 
o A monitorização e avaliação do plano de ação ao longo do projeto EQAVET; 
o Realça-se o alinhamento no âmbito da resposta ao critério de “avaliação” com o plano de ações definido após o diagnóstico EQAVET: 

▪ Ação nº 11, com a avaliação transversal do EFP como a utilização dos indicadores do quadro EQAVET, e complementada com 
indicadores indiretos do sucesso e da perceção; 
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▪ Ação nº 12, com a auscultação através de inquérito, não tendo sido possível realizar os focus group que irão ser integrados no plano 
de melhoria. 

 

• No âmbito do critério revisão, realçam-se: 
o A elaboração de um plano de ação, resultante de um diagnóstico global ao EFP, com a participação dos stakeholders; 
o A elaboração de um plano de melhoria na sequência do processo de alinhamento com o referencial EQAVET ao longo do último ano e que 

consta do presente relatório, tendo por base os indicadores de partida, as aprendizagens realizadas e o resultado da auscultação dos 
stakeholders através de inquérito; 

o A revisão do próprio plano de atividades 2020/2021; 
o Realça-se o alinhamento no âmbito da resposta ao critério de “revisão” com o plano de ações definido após o diagnóstico EQAVET: 

▪ Ação nº 14 e Ação nº 15, com a revisão de conteúdos e a disponibilização de resultados do EFP e do SIGQ no sítio institucional. 

 

Finalmente, os critérios de diálogo institucional e de Ciclo de garantia e melhoria da qualidade da oferta de EFP, que estando interligados com os 
precedentes, permitiram rever e implementar os conteúdos no portal do AEE, o peso e visibilidade dos cursos de EFP no contexto da divulgação e da oferta 
formativa (oferta formativa 2020/2021), bem como utilizar, de forma sistemática, as práticas de gestão EQAVET em prol da melhoria do sistema interno de 
garantia da qualidade no EFP, com os resultados descritos e com a oportunidade de gerar melhoria contínua através do plano de melhoria que resulta do 
presente relatório do operador. 

 

 

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

 

Área de 

Melhoria 
Descrição da Área de Melhoria 

Obje

tivo 

Descrição do objetivo e metas a alcançar  

(quando disponível, indicar o ponto de partida) 

AM1 Criar na escola um ambiente acolhedor O1 

Melhorar a satisfação geral dos stakeholders 

Metas: Índice de satisfação - > 80%; Taxa de resolução de sugestões e de reclamações de 

100% 
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Área de 

Melhoria 
Descrição da Área de Melhoria 

Obje

tivo 

Descrição do objetivo e metas a alcançar  

(quando disponível, indicar o ponto de partida) 

AM2 Promover o sucesso educativo e escolar 

O2 

Contribuir para uma maior taxa de colocação dos alunos nos diversos percursos 

formativos ou de integração no mercado 

Metas: 

Taxa de abandono - < 10% 

Taxa de conclusão - > 70% 

Taxa de diplomados que prosseguem estudos - > 25% 

Taxa de empregabilidade - > 80% 

Taxa de diplomados que trabalha na área de formação - > 70% 

O3 

Implementar um sistema de acompanhamento de tutoria 

Metas: 

Início do modelo de tutoria no ano letivo de 2021/2022 

Índice de satisfação com o modelo de tutoria - >80% 

AM3 
Assegurar a eficácia e o impacto do plano de 

formação interna 
O4 

Implementar o plano de formação 

Metas: 

Grau de execução do plano de formação – 85% 

Grau de impacto positivo com as ações de formação (avaliação 6 meses após a frequência 

da ação de formação) – 85% 

AM4 

Avaliar regulamente a adequação curricular e 

pedagógica da oferta formativa às exigências do 

tecido profissional e ao perfil de aprendizagem dos 

alunos 

O5 

Melhorar a satisfação dos empregadores e das empresas que acolhem FCT 

Meta: 

Taxa de satisfação - > 80% 

AM5 

Melhorar o envolvimento, a relação e a proximidade 

com a comunidade escolar, com o mercado e com a 

comunidade em geral 

O6 

Garantir uma maior participação dos empregadores na avaliação dos resultados do EFP 

Meta: 

Realizar dois workshops anuais com empregadores e Instituições de Ensino Superior para 

avaliação de resultados do EFP e acolhimento de sugestões de melhoria / tendências de 

mercado 
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Área de 

Melhoria 
Descrição da Área de Melhoria 

Obje

tivo 

Descrição do objetivo e metas a alcançar  

(quando disponível, indicar o ponto de partida) 

O7 

Assegurar uma maior presença em projetos junto com a comunidade 

Metas: 

Índice de satisfação dos alunos e professores em projetos, programas e atividades de âmbito 

local, nacional e internacional - > 85% 

Taxa de incremento nos projetos junto com a comunidade envolvente, nacional e 

internacional – 10% 

O8 

Garantir a maior participação dos encarregados de educação nas atividades do EFP 

Meta: 

Taxa de participação em eventos do EFP - >80% 

AM6 
Consolidar o sistema interno de garantia da 

qualidade 

O9 

Integrar as ferramentas de autoavaliação no EFP 

Meta: 

Gerir a melhoria contínua através de um plano de melhoria integrado para o EFP (Avaliação 

do desempenho, EQAVET, …) – julho de 2021 

O10 

Divulgar aos stakeholders os resultados do desempenho do EFP e a dinâmica do SIGQ 

Meta: 

Rever e atualizar três vezes em cada ano letivo os conteúdos do sítio institucional e das 

redes sociais – 1ª ciclo de atualizações concretizado em julho de 2021 

 

 

3. Identificação das ações a desenvolver e sua concretização  

Área de 

Melhoria 
Ação Descrição da Ação a desenvolver 

Data Início 

(mês/ano) 

Data Conclusão 

(mês/ano) 

AM1 A1 Criar uma caixa de sugestões e de reclamações (online e física) 01/21 03/21 
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Área de 

Melhoria 
Ação Descrição da Ação a desenvolver 

Data Início 

(mês/ano) 

Data Conclusão 

(mês/ano) 

A2 
Auscultar os stakeholders anualmente através de inquéritos à satisfação 

Alargar a aplicação dos inquéritos a todo o pessoal não docente 
03/21 07/21 

AM2 

A3 

Implementar um observatório do EFP para o mercado de trabalho, das tendências e 

acompanhamento dos percursos dos ex-alunos – integrar nos curricula do EFP projetos e 

atividades que permitam aos alunos ser os responsáveis pela dinamização do observatório 

09/21 07/23 

A4 Definir o modelo de tutoria, as respetivas equipas, o plano de projeto e iniciar o processo 03/21 07/22 

AM3 A5 
Rever o diagnóstico de necessidades de formação e avaliar o impacto das ações 

frequentadas após 6 meses a sua realização junto com os responsáveis de cada docente 
07/21 07/23 

AM4 

A6 

Nos mecanismos de auscultação das empresas e empresas que acolhem FCT: 

Segmentar as questões nos inquéritos e focus group com detalhe sobre a satisfação relativa 

à dinâmica dos ex-alunos que empregam e / ou dos alunos que acolhem em estágio 

03/21 07/22 

A7 

Rever e consolidar os mecanismos de acompanhamento da FCT, introduzindo a 

autoavaliação pelos alunos e o feedback periódico (quinzenal ou mensal pelos 

empregadores que acolhem os alunos e pelos tutores / professores acompanhantes)  

03/21 07/23 

AM5 

A8 Realizar duas rondas de focus groups com stakeholders internos e externos 01/21 07/21 

A9 
Definir, calendarizar, implementar e realizar a avaliação do modelo que traduza um maior 

envolvimento dos stakeholders nos projetos do EFP e de forma sistemática 
01/21 07/23 
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Área de 

Melhoria 
Ação Descrição da Ação a desenvolver 

Data Início 

(mês/ano) 

Data Conclusão 

(mês/ano) 

A10 

Definir 2 projetos anualmente, interdisciplinares estruturantes e conjuntos entre EFP e 

cientifico-humanísticos, que impactem na gestão do AEE – ex: infraestrutura, organização 

de atividades, inclusão de alunos com maior necessidade de apoio, dinâmicas com o SPO, 

… 

09/21 07/23 

AM6 

A11 
Realizar uma autoavaliação ao EFP com o seguimento ao plano de melhoria EQAVET e 

integração na avaliação do desempenho interna – ferramenta única 09/21 12/21 

A12 

Rever a estrutura de conteúdos do EFP no site e nas redes sociais, criando uma estrutura 

de atualização dos mesmos três vezes ao ano (inclui instrumentos de gestão desde o 

planeamento à divulgação de resultados do SIGQ) 
01/21 07/22 

 

 

4. Mecanismos previstos para monitorização do Plano de Ação/Melhorias 

 

O plano de melhoria será parte integrante do plano anual de atividades e por conseguinte, as áreas de melhoria encontram-se alinhadas com os objetivos 
estratégicos e com as orientações e princípios do Projeto e Educativo e dos Indicadores e Objetivos do sistema interno de garantia da qualidade, pelo que as 
ações do presente plano serão monitorizadas por via dos mecanismos instituídos no AEE, a saber: 

• Monitorização corrente do plano anual de atividades; 

• Revisão dos planos de melhorias; 

• Resultados da autoavaliação com diagnóstico e revisão do plano de melhorias; 

• Monitorização mensal dos indicadores do plano de melhorias, usando a mesma metodologia prosseguida para monitorização do plano de ação no 
projeto EQAVET; 

• Monitorização anual do grau de concretização do projeto educativo; 

• Avaliações e auditorias externas, bem como a auscultação corrente dos vários stakeholders, que possam dar contributos para a revisão do plano de 
melhorias; 

http://www.qualidade.anqep.gov.pt/default.aspx


                                                  

 

RO/Agrupamento de Escolas de Ermesinde # 45 de 56  

 

• Gestão de reclamações e de sugestões por partes dos vários stakeholders. 

As áreas de melhoria relacionadas diretamente com o Processo Pedagógico, assim como os resultados escolares, são monitorizados mensal ou 
trimestralmente junto dos Diretores de curso e de Turma. 

A equipa de avaliação interna/autoavaliação é responsável por agregar as várias fontes de monitorização dos planos de melhoria. 

 

 

5. Formas previstas para divulgação do Plano de Melhoria 

 

O plano de melhoria será divulgado em 3 fases: 

• Com a divulgação dos resultados do projeto EQAVET; 

• Com a divulgação do plano anual de atividades; 

• Com a divulgação do projeto educativo revisto. 

Todos os resultados da sua monitorização serão revistos e igualmente discutidos no Conselho Pedagógico e no Conselho Geral, assegurando uma 
participação abrangente dos stakeholders internos e externos. 

Será igualmente divulgado no âmbito do plano de comunicação interno, para garantir a sua execução como atividade corrente, divulgando as 
melhorias de forma contínua, no AEE e junto dos parceiros e principais stakeholders. 

 

 

 

 

6. Observações (caso aplicável)  
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Os Relatores  

  

             (Diretora) 

       
     (Responsável da Equipa EQAVET)                                                                                            

 
     Ermesinde, 28 de dezembro de 2020 
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Anexo 2 - Fontes de evidência do cumprimento dos critérios de conformidade EQAVET 
 

 
 
 
 

Princípios EQAVET 
 
 

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

 Práticas de gestão da EFP 
 

Critérios  de conformidade 
EQAVET 

(Cf. Anexo 10) 

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

Melhoria contínua da EFP utilizando 
os indicadores selecionados 

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

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

 

 
 
 
 

Princípios EQAVET 
 
 

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

 Práticas de gestão da EFP Critérios de 
conformidade EQAVET 

(Cf. Anexo 10) 
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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. 

 

 
 
 
 

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) 

http://www.qualidade.anqep.gov.pt/default.aspx
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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. 

 

 
 
 
 

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 

http://www.qualidade.anqep.gov.pt/default.aspx
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Envolvimento dos stakeholders 
internos e externos R2 

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

 
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 

 
 

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. 

 

  

http://www.qualidade.anqep.gov.pt/default.aspx
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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 
N.º do 

Documento 
Designação Autoria Divulgação  

1 
Regulamento interno 

do AEE 2017-2021 
Direção http://aeermesinde.net/aee/index.php/agrupamento/documentos-orientadores 

Todos  

2 Sítio do AEE Direção https://aeermesinde.net/aee/ 
C4R3, C5T2, C6T3 

3 Organograma de AEE Direção http://aeermesinde.net/aee/index.php/agrupamento/documentos-orientadores 
Todos 

4 
Plano estratégico do 

AEE 2017-2021 
Direção http://aeermesinde.net/aee/index.php/agrupamento/documentos-orientadores 

Todos 

5 
Projeto Educativo do 

AEE 2018-2021 
Direção http://aeermesinde.net/aee/index.php/agrupamento/documentos-orientadores 

Todos 

6 

Plano anual e 
plurianual de 

atividades do AEE 
2019-2020 

Direção http://aeermesinde.net/aee/index.php/agrupamento/documentos-orientadores 
C1P1, C1P3, C1P4 

7 

Relatório do Plano 
Anual e Plurianual de 

Atividades - 2019-
2020 

Direção http://aeermesinde.net/aee/index.php/agrupamento/documentos-orientadores 

C3A1, C3A2, C3A3, C4R1, 

C4R2 

8 

Documento Base – 
Projeto EQAVET, 

disponibilizado na 
plataforma da 

ANQEP e site do AEE 
– junho de 2020 

Equipa 
EQAVET 

http://aeermesinde.net/aee/index.php/agrupamento/documentos-orientadores 

C1P1, C1P2, C1P3, C1P4, 

C2I1, C3A1, C3A4, C4R1, 

C4R2, C5T1, C6T1, C6T2 

http://www.qualidade.anqep.gov.pt/default.aspx
http://aeermesinde.net/aee/index.php/agrupamento/documentos-orientadores
https://aeermesinde.net/aee/
http://aeermesinde.net/aee/index.php/agrupamento/documentos-orientadores
http://aeermesinde.net/aee/index.php/agrupamento/documentos-orientadores
http://aeermesinde.net/aee/index.php/agrupamento/documentos-orientadores
http://aeermesinde.net/aee/index.php/agrupamento/documentos-orientadores
http://aeermesinde.net/aee/index.php/agrupamento/documentos-orientadores
http://aeermesinde.net/aee/index.php/agrupamento/documentos-orientadores
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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 
N.º do 

Documento 
Designação Autoria Divulgação  

9 

Plano de ação – 
Projeto EQAVET, 

disponibilizado na 
plataforma da 

ANQEP e site do AEE 
– junho de 2020 

Equipa 
EQAVET 

http://aeermesinde.net/aee/index.php/agrupamento/documentos-orientadores 

C1P4, C2I1, C2I2, C2I3, 
C3A2, C3A3, C4R1, C4R2, 
C6T1, C6T2 

10 

Plano de formação 
do pessoal docente e 

não docente 2019-
2020 

Direção http://aeermesinde.net/aee/index.php/agrupamento/documentos-orientadores C2I3 

11 

GRAU DE 
SATISFAÇÃO dos 

alunos, EE e 
docentes 

relativamente ao 
Plano E@D Período 

de confinamento 
obrigatório 16 de 

março a 30 de junho 
|2020 

Direção http://aeermesinde.net/aee/index.php/agrupamento/documentos-orientadores C3A4, C4R1, C5T1, C6T1, 
C6T2 

12 

Relatório de 
Avaliação Externa 

das Escolas de 
Ermesinde / Valongo 

2019-2020 

Externo http://aeermesinde.net/aee/index.php/agrupamento/documentos-orientadores C3A1, C3A2, C3A3, C3A4, 
C6T1, C6T2 

http://www.qualidade.anqep.gov.pt/default.aspx
http://aeermesinde.net/aee/index.php/agrupamento/documentos-orientadores
http://aeermesinde.net/aee/index.php/agrupamento/documentos-orientadores
http://aeermesinde.net/aee/index.php/agrupamento/documentos-orientadores
http://aeermesinde.net/aee/index.php/agrupamento/documentos-orientadores
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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 
N.º do 

Documento 
Designação Autoria Divulgação  

13 

Relatório do 
Operador – Projeto 

EQAVET 

Equipa 
EQAVET 

http://aeermesinde.net/aee/index.php/agrupamento/documentos-orientadores 
C1P4, C3A1, C3A2, C3A3, 
C3A4, C4R1, C4R2, C5T1, 
C6T1, C6T2 

14 
Plano de Melhorias – 

Projeto EQAVET 
Equipa 

EQAVET 
http://aeermesinde.net/aee/index.php/agrupamento/documentos-orientadores 

C1P1, C1P2, C1P3, C1P4, 
C2I1, C2I2, C2I3, C3A1, 
C3A2, C4R1, C4R2, C6T1, 
C6T2 

15 

Documentos de 
suporte à 

implementação do 
Projeto "Garantia da 

Qualidade na 
Educação e 
Formação 

Profissional" 

Equipa 
EQAVET 

http://www.qualidade.anqep.gov.pt/documentacao.asp Todos 

16 

Conteúdos digitais 
de divulgação do AEE 
- disponibilizados em 

redes sociais 

Direção 

Visita à Escola Básica e Secundária de Ermesinde:  
https://www.youtube.com/watch?v=N0jaFEmjmhk 
Escola Secundária de Ermesinde - O FILME (versão 2019) 
https://www.youtube.com/watch?v=XrxhIblrt5M 

C1P3, C4R3, C5T2, C6T3 

17 
Regulamento dos 

Profissionais 

Direção 
Cursos 

Profissionais 

http://aeermesinde.net/aee/index.php/agrupamento/documentos-orientadores Todos 

18 Regulamento da PAP 
Direção 
Cursos 

Profissionais 

http://aeermesinde.net/aee/index.php/agrupamento/documentos-orientadores Todos 

http://www.qualidade.anqep.gov.pt/default.aspx
http://aeermesinde.net/aee/index.php/agrupamento/documentos-orientadores
http://aeermesinde.net/aee/index.php/agrupamento/documentos-orientadores
http://www.qualidade.anqep.gov.pt/documentacao.asp
https://www.youtube.com/watch?v=N0jaFEmjmhk
https://www.youtube.com/watch?v=XrxhIblrt5M
http://aeermesinde.net/aee/index.php/agrupamento/documentos-orientadores
http://aeermesinde.net/aee/index.php/agrupamento/documentos-orientadores
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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 
N.º do 

Documento 
Designação Autoria Divulgação  

19 Regulamento da FCT 
Direção 
Cursos 

Profissionais 

http://aeermesinde.net/aee/index.php/agrupamento/documentos-orientadores Todos 

20 
Relatório da 

Avaliação Externa 
Direção http://aeermesinde.net/aee/images/AnoLetivo1920/Noticias/AEE3_Relat%C3%B3rio_AE_Ermesinde_18_maio_ATIN.pdf Todos 

21 

Relatório de 
avaliação interna dos 
cursos profissionais 

2019/2020 

Direção Pastas partilhadas do AEE Todos 

22 

Resultados dos 
inquéritos aos 

Alunos e 
encarregados de 

educação 2019/2020 

Equipa 
EQAVET 

Pastas partilhadas do AEE 
C1P2, C2I1, C3A1, C3A3, 
C3A4, C4R1, C5T1, C6T1, 
C6T2 

23 

Resultados dos 
inquéritos aos 

Docentes 2019/2020 

Equipa 
EQAVET 

Pastas partilhadas do AEE 
C1P2, C2I1, C3A1, C3A3, 
C3A4, C4R1, C5T1, C6T1, 
C6T2 

24 

Resultados dos 
inquéritos aos 
empregadores 

2019/2020 

Equipa 
EQAVET 

Pastas partilhadas do AEE 
C1P2, C2I1, C3A1, C3A3, 
C3A4, C4R1, C5T1, C6T1, 
C6T2 

25 

Formulários revistos 
para avaliação da 

satisfação dos 
stakeholders – 

alunos, 
empregadores, 

Equipa 
EQAVET 

Pastas partilhadas do AEE 
C1P2, C2I1, C3A1, C3A3, 
C3A4, C4R1, C5T1, C6T1, 
C6T2 

http://www.qualidade.anqep.gov.pt/default.aspx
http://aeermesinde.net/aee/index.php/agrupamento/documentos-orientadores
http://aeermesinde.net/aee/images/AnoLetivo1920/Noticias/AEE3_Relat%C3%B3rio_AE_Ermesinde_18_maio_ATIN.pdf
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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 
N.º do 

Documento 
Designação Autoria Divulgação  

docentes, 
encarregados de 

educação 

 

Observações 

 
 

 

 

             Os Relatores  

   
                (Diretora) 

          
   (Responsável da Equipa EQAVET)                      
                                                                                               

     Ermesinde, 28 de dezembro de 2020 
 

http://www.qualidade.anqep.gov.pt/default.aspx

