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RELATÓRIO DO OPERADOR 
 
 

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

 

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

 
ESCOLA PROFISSIONAL DE MONTEMOR-O-VELHO  
(brevemente ESCOLA PROFISSIONAL E DE DESENVOVIMENTO RURAL DO BAIXO MONDEGO) 
 
 

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

 
R. de Cérizay 19, 3140-249 Montemor-o-Velho 
TELEFONE: 239 687 290 
EMAIL: epm@ada-net.org 
 
 

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

 
Luís Alves Cantante - Diretor Pedagógico 
TELEFONE: 912 205 637 
MAIL: luiscantante@ada-net.org 
 
 

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

  
ASSOCIAÇÃO DIOGO DE AZAMBUJA  
(Representada por Décio António Tinoco Martins, Presidente da Direção) 
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1.4 Apresentar, de forma sucinta, a missão e a visão da instituição sobre a educação e 
formação profissional (EFP) para jovens, no contexto da sua intervenção. 

 
Nota Prévia: 
Ainda que no início do processo de criação de um Sistema de Garantia da Qualidade alinhado com o 
quadro EQAVET a realidade da Associação Diogo de Azambuja se caracterizasse pela existência de 2 
escolas profissionais, a Escola Profissional de Montemor-o-Velho e a Escola Profissional Agrícola Afonso 
Duarte, já se perspetivava a fusão das duas escolas numa única. Assim, todo o processo de criação de 
um Sistema de Garantia da Qualidade foi orientado e pensado atendendo à nova realidade que se 
avizinhava. A partir de 1 de Setembro de 2020 ficou formalmente aprovado o processo de fusão das duas 
escolas, passando a Associação Diogo de Azambuja a ser proprietária de apenas uma escola profissional, 
a Escola Profissional de Montemor-o-Velho, tendo-se extinguido a Escola Profissional Agrícola Afonso 
Duarte. Neste momento está em curso um pedido de mudança de nome pelo que brevemente a Escola 
Profissional de Montemor-o-Velho passará a denominar-se Escola Profissional e de Desenvolvimento 
Rural do Baixo Mondego (EPDRBM) e será esta a denominação que irá ser utilizada neste documento. 
 
 
A Escola Profissional e de Desenvolvimento Rural do Baixo Mondego tem como Missão: 
 
Criar condições para que na região onde nos inserimos exista uma oferta de formação e ensino 
profissionais que vá ao encontro das necessidades dos jovens e adultos que nela residem e/ou 
trabalham, potenciando a sua individualidade e consolidando a sua participação efetiva na sociedade, 
através de um ensino personalizado  em que se trabalha o saber, o saber-fazer e o saber-estar. 
 
Assumindo a herança de quase 30 anos de ensino e formação profissional, pretende continuar a trilhar 
um caminho dinâmico e dinamizador. A Escola Profissional e de Desenvolvimento Rural do Baixo 
Mondego procura ainda projetar o presente e antecipar as necessidades futuras, fomentando 
continuamente uma participação ativa e responsável, de todas as partes interessadas.  
 
A nossa Visão, ou seja, o que pretendemos alcançar como organização, assenta em duas ideias base:  
 
Voltar a ser uma escola de referência regional e nacional, dinâmica e dinamizadora, centrada na 
prestação de serviços de formação e na qualificação e certificação de competências académicas e 
profissionais, com uma gestão eficiente dos recursos e uma aposta crescente na inovação, como 
forma de garantir a sua sustentabilidade. Ser uma escola aberta e virada para o exterior, assumindo-
se como centro de recursos e conhecimento numa rede alargada de parcerias e apostada no sucesso 
profissional dos seus alunos. 
 
Toda a atuação da Escola Profissional e de Desenvolvimento Rural do Baixo Mondego, e em particular a 
sua prática pedagógica, assentará em Valores em que o uso da liberdade e o respeito pelo outro e pela 
diferença são fundamentais. Para além destes valores essenciais que devem nortear todas as ações e 
atividades a desenvolver, para que a escola cumpra a sua MISSÃO e alcance a VISÃO enunciada, outros 
valores se revelam igualmente importantes e serão uma orientação clara para os comportamentos, 
atitudes e decisões de todos os seus elementos:  
 
Inovação: A procura em cada momento de novas respostas, diferentes estratégias e novos modos de 
trabalhar é determinante para a qualidade do ensino ministrado.  
Melhoria contínua: Adequada aplicação de práticas de qualidade na permanente busca da excelência 
dos serviços prestados e na procura de formação contínua para os colaboradores.  
Articulação com a comunidade: Manutenção de uma relação estreita com a comunidade local e de 
abertura recíproca consolidando o papel da escola. 
Participação: Os membros da comunidade educativa são os decisores da sua própria vida no que toca às 
suas necessidades e interesses, sendo por isso a sua opinião importante para a organização dos serviços 
prestados pela escola. 
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1.5 Organograma da instituição. 

 
Dada a previsão de fusão das duas escolas, desde o início do processo de criação do SGQ que se tornou 
óbvia a necessidade de repensar e definir o modelo de gestão de topo e respetivo organograma da 
“nova” escola. Sendo uma questão fundamental e crítica para o desenho do SGQ, esta tarefa foi prevista 
e calendarizada no plano de ação, para Abril de 2020. Como não foi possível obter uma decisão 
relativamente a esta questão na calendarização prevista, houve a necessidade de avançar a partir de um 
modelo provisório de forma a não comprometer todo o processo de implementação do SGQ. No dia 7 
de julho por proposta da Direção da ADA foi aprovado em Assembleia Geral o seguinte organograma. 
 
 

 
 
Relativamente a este organograma já foi apresentado quer ao Diretor Geral quer ao Diretor 
Administrativo/Financeiro/Pedagógico um pedido de reformulação dado que o mesmo não retrata a 
realidade da EPDRBM e da sua entidade proprietária, sendo demasiado detalhado ao nível da Direção 
Administrativa e Financeira, não se percebe com clareza onde está a EPDRBM, não estão identificados 
órgãos fundamentais como o Conselho Pedagógico, as Coordenações de Curso e as Orientações 
Educativas de Turma, não existe um Serviço da Qualidade, etc. Aguarda-se decisão sobre uma possível 
reformulação. 
 
 



 

RO / Escola Profissional de Montemor-o-Velho  Página 4 de 27 

1.6 Preencher a tabela infra, indicando toda a oferta formativa de nível 4 para jovens, à data 
da elaboração do relatório e nos dois anos letivos anteriores. 

(inserir tantas linhas quanto necessário) 
 

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) 

2018 / 2019 2019 / 2020 2020 / 2021 

N.º T 
/GF 

N.º 
Alunos 

N.º T 
/GF 

N.º 
Alunos 

N.º T 
/GF 

N.º 
Alunos 

Curso Profissional 
Técnico de Informática de 
Gestão 1 12     

Curso profissional Técnico de Multimédia 3 61 3 40 3 34 

Curso profissional Técnico Auxiliar de Saúde 2 22 2 30 2 16 

Curso profissional 
Técnico de Manutenção 
Industrial / Mecatrónica 

  1 14 1 15 

Curso profissional Técnico de Produção Agrária 3 44 3 39 3 26 

 TOTAL 9 149 9 109 9 91 

 
 
 

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

 
 - Criação de um sistema alinhado com o quadro EQAVET.   

 
 - Adaptação do sistema em uso ao quadro EQAVET.   

 
 
 

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

 
O sistema de garantia da qualidade reveste-se de importância estratégica numa perspetiva de melhoria 
contínua do processo educativo e dos seus resultados, tendo em conta a Missão e Visão da escola. 
Constitui-se, por outro lado, como um instrumento fulcral para a definição das políticas educativas da 
escola, configuradas no seu Projeto Educativo e pretende de forma sistemática e contínua atingir os 
seguintes objetivos: 
 
Melhorar da empregabilidade através do ajustamento das ofertas com as necessidades do mercado de 
trabalho; 
 
Promover o sucesso e a redução do abandono escolar; 
 
Assumir a análise reflexiva dos resultados da avaliação como estratégia fundamental de melhoria 
contínua, fornecendo aos órgãos de gestão da escola, à sociedade em geral e às entidades inspetivas e 
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de monitorização do sistema, um variado conjunto de informações sobre o funcionamento e eficiência 
da escola; 
 
Sensibilizar os vários membros da comunidade educativa (stakeholders) para a importância da sua 
participação ativa no processo educativo e na vida da escola; 
 
Promover a melhoria da qualidade do processo educativo e dos resultados escolares obtidos; 
 
Promover a melhoria da organização e dos seus níveis de eficiência, assegurando a disponibilidade de 
informação de gestão do sistema; 
 
Garantir a credibilidade do desempenho da escola.  
 
 
 
 

1.9 Preencher a tabela infra, indicando quando foram desenvolvidas as etapas do processo 
de alinhamento com o quadro EQAVET. 

 

Etapas do processo de alinhamento com o  
Quadro EQAVET 

Data Início 
(mês/ano) 

Data Conclusão 
(mês/ano) 

Elaboração do Documento Base para o alinhamento Fevereiro 2020 Maio 2020* 

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

Recolha de dados - Indicador 4a) Conclusão dos cursos  Janeiro 2020 Janeiro 2020 

Recolha de dados - Indicador 5a) Colocação dos 
diplomados  

Janeiro 2020 Janeiro 2020 

Recolha de dados - Indicador 6a) Ocupação dos 
diplomados  

Janeiro 2020 Janeiro 2020 

Recolha de dados - Indicador 6b3) Satisfação dos 
empregadores  

Janeiro 2020 Janeiro 2020 

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

Julho 2020 Julho 2020 

Identificação das melhorias a introduzir na gestão da EFP  Setembro 2020 Setembro 2020 

Elaboração do Relatório do Operador  Setembro 2020 Setembro 2020 

Anexo 1 ao Relatório do Operador - Plano de Melhoria  Setembro 2020 Setembro 2020 

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

Setembro 2020 Setembro 2020 

 
Observações (caso aplicável)  
 
* Ainda que o Documento Base tenha sido concluído na sua generalidade em Maio e aprovado em Assembleia 
Geral da ADA no dia 7 de Julho. Só no final de Julho foi possível definir as metas para a maioria dos indicadores. 
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1.10 Identificar os documentos orientadores da instituição com relevância para a garantia da 
qualidade e indicar as respetivas ligações eletrónicas. 

 
 

1 - PROJETO EDUCATIVO 2020-2024 
 
2 - DOCUMENTO BASE EQAVET 
 
3 - PLANO DE AÇÃO EQAVET 
 
4 - BALANÇO DO ANO LETIVO 2019 - 2020 
 

5 - RELATÓRIO DO OPERADOR 

 
Todos os documentos estão disponíveis em www.ada-net.org 
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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. 
 
 

2.1 Fase de Planeamento  

 
A EPDRBM (anteriormente as duas escolas, Escola Profissional de Montemor-o-Velho e Escola 
Profissional Agrícola Afonso Duarte), não possui nenhum sistema de garantia da qualidade. A decisão de 
avançar para a criação e posterior certificação de um sistema de garantia da qualidade surge em 2017 
não por opção estratégica de gestão, mas sim por imposição da tutela. 
 
Em Janeiro de 2018 iniciou-se o processo com a nomeação de uma equipa de trabalho e com a 
contratação de um consultor externo. Esta primeira tentativa revelou-se completamente infrutífera pois 
o trabalho produzido foi praticamente nulo. Este insucesso agravou o pré-existente sentimento 
generalizado de que “isto da qualidade” não acrescenta nada de novo à organização, apenas implica 
mais papéis, mais burocracia, mais trabalho… 
 
Com a análise do que correu menos bem na primeira tentativa, chegou-se à conclusão que este 
processo teria que ser liderado por um elemento interno com um profundo conhecimento da 
instituição. Foi constituída uma nova equipa de trabalho e uma segunda tentativa arrancou em Janeiro 
de 2019.  
 
Impunha-se como primeira tarefa um diagnóstico da situação. O mesmo foi efetuado e dele resultaram 
as seguintes conclusões: 
 
1) A inexistência de planeamento estratégico como ferramenta de gestão é talvez a falha mais grave 
detetada neste diagnóstico. Os últimos Projetos Educativos existentes (da EPM e da EPAAD) referem-se 
ao período 2014 - 2017, estando completamente desatualizados. Mesmo considerando-se ainda em 
vigor, os objetivos neles definidos são vagos, não estão quantificados e não são definidas as tarefas e os 
responsáveis pelas mesmas, para os alcançar. O mesmo se aplica em larga medida aos Planos de 
Atividades Anuais. Ou seja, não são efetivamente uma ferramenta de gestão, sendo desconhecidos e/ou 
ignorados pela generalidade dos intervenientes não tendo qualquer impacto no funcionamento diário 
da(s) escola(s).  
 
2) Não existe uma cultura de melhoria contínua claramente assumida e generalizada. Existem, no 
entanto, alguns processos onde esta metodologia é aplicada ainda que com diferentes níveis de rigor. O 
exemplo mais paradigmático da boa utilização da metodologia da melhoria contínua pode ser 
encontrado no cumprimento das horas previstas por disciplina/ módulo nos planos curriculares de cada 
turma (Taxa de execução pedagógica). O objetivo deste indicador é uma taxa execução de 100%. Ao 
longo do ano letivo são feitas várias avaliações da evolução deste indicador e como resultado dessas 
avaliações são reformulados os horários dos professores/turmas, de forma a que no final do ano letivo 
se atinja o objetivo inicialmente definido.  
 
3) O envolvimento dos diferentes stakeholders nos processos de tomada de decisão é muito diverso na 
forma de participação e nível de envolvimento. Nos stakeholders internos, provavelmente pela reduzida 
dimensão da(s) escola(s), a participação informal e não planeada acabou por se impor como regra em 
detrimento de formas de participação mais organizadas (reuniões e órgãos como por exemplo Conselho 
Pedagógico). Nos stakeholders externos, a realidade é diferente e caracteriza-se por um enorme 
alheamento e desinteresse relativamente ao funcionamento da(s) escola(s), traduzindo-se em níveis de 
participação quase nulos (exemplos: ausência das empresas e/ou associações empresariais no júris das 
PAP´s, muito fraca adesão ao convite para participar no Conselho Consultivo). 
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4) Relativamente ao percurso formativo e aos seus resultados, embora esteja presente em todos a 
necessidade de promoção do sucesso e da redução do abandono escolar, e de ao nível de cada turma os 
OET´s acompanharem a situação de cada aluno no que diz respeito ao seu sucesso escolar (nº de 
módulos em atraso) e assiduidade (nº de faltas), de existirem medidas de remediação (aulas 
suplementares de apoio para recuperação de módulos em atraso e Planos de Recuperação de Aulas 
para reposição de horas de faltas) e de existir um contacto muito próximo quer com os alunos quer com 
os encarregados de educação no sentido de motivar e ajudar a ultrapassar as dificuldades que possam 
ter, não existem indicadores globais com metas quantificadas ao nível de escola nem a prática de 
analisar e refletir sobre os mesmos produzindo propostas de melhoria. Como já foi referido, o único 
indicador que é monitorizado numa lógica de melhoria contínua é a Taxa de execução pedagógica pelas 
implicações diretas no financiamento da(s) escola(s). 
 
5) Do ponto de vista da implementação de um sistema de garantia da qualidade, o atual modelo de 
gestão apresenta duas fragilidades: 1º Não existir uma distinção clara entre o que são os órgãos da ADA 
e os da(s) escola(s); 2º O perfil da direção da ADA adequar-se mais ao de uma direção não-executiva do 
que ao de uma direção executiva. Sendo constituída por representantes de entidades várias e que 
desempenham esta função em acumulação com outras atividades, naturalmente a sua disponibilidade 
está à partida fortemente condicionada para a realização de reuniões frequentes que uma direção 
executiva em princípio exige. 
 
6) Como consequência da tempestade Leslie que em Outubro de 2018 provocou sérios danos nos edifícios 
onde as duas escolas estavam sedeadas, sobretudo no edifício da EPAAD, a atividade letiva desta escola foi 
transferida para o edifício da EPM. A já anunciada fusão das duas escolas concretizou-se na prática, apesar 
de que formalmente continuem a existir duas escolas. Ainda que a prática diária seja a de uma só escola, 
continuam a existir dois diretores pedagógicos, não foi pensada nem feita nenhuma reorganização dos 
serviços administrativos, nem das instalações, procurando adequá-las à nova realidade.  
 
7) É incompreensível que ano e meio após a já referida tempestade, os danos provocados no edifício 
onde agora funcionam as duas escolas continuem por reparar. Chove em diversos pontos do edifício e 
as condições de salubridade vão-se degradando dia após dia. Esta situação está a provocar sérios danos 
na imagem reputacional e na credibilidade da(s) escola(s), internamente e na comunidade, com efeitos 
nefastos na entrada de novos alunos e na participação de stakeholders externos.  
 
8) Quanto aos professores e funcionários, embora não existam dados quantificados, o sentimento geral 
é de grande insatisfação e de algum desânimo, sobretudo pelos comportamentos incorretos, falta de 
disciplina, desmotivação de boa parte dos alunos das duas escolas (esta realidade é sobretudo sentida 
nos alunos dos cursos nível 2), mas também pelo crescente volume de trabalho que lhes é exigido. A 
Avaliação de Desempenho dos Colaboradores raramente foi realizada (já não é efetuada desde o ano 
letivo 2015/2016). Mesmo nos anos em que foi realizada, não teve quaisquer consequências, quer ao 
nível da distribuição de serviço, quer ao nível de eventuais promoções/despromoções, quer ainda em 
termos salariais, já que os salários há muito tempo permanecem congelados. Não existe nenhum plano 
de formação para os colaboradores das escolas. 
 
9) As Ações transversais e multidisciplinares internas de curta duração, que aliando um caracter lúdico 
à componente pedagógica são uma boa estratégia motivacional dos alunos, têm vindo a perder ao longo 
dos anos o dinamismo que caracterizava as escolas nos seus primeiros anos de vida. Hoje, restam 
apenas nesta categoria a receção aos caloiros, o Halloween, Jantar de Finalistas e pouco mais. Nos 
Projetos promovidos em parceria com outras escolas/instituições, que transcendem o âmbito da 
escola e com algum impacto/visibilidade na comunidade local, a realidade das duas escolas é diferente, 
assumindo a EPAAD o protagonismo neste capítulo, graças à aprovação e financiamento de alguns 
projetos através do programa ERASMUS+ e da realização do evento “MontemorAgrícola”. Ainda que 
não previstas e planeadas, pontualmente as escolas são solicitadas a participar em ações promovidas 
por parceiros locais diversos como a AFMP, o Centro de Saúde, a CMMV, etc. 
 
 
Face aos resultados do diagnóstico efetuado (apresentados e discutidos em Reunião Geral de Escolas no 
dia 12-11-2019) procedeu-se à elaboração de uma proposta de objetivos estratégicos para o novo 
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Projeto Educativo e paralelamente procedeu-se à recolha de informação para os indicadores EQAVET 
4a, 5a, 6a, e 6b3 relativos ao ciclo de formação 2015/2018 (Janeiro 2020). 
 
Procurando envolver o maior número possível de stakeholders na discussão do Projeto Educativo e 
simultaneamente ultrapassar a “aversão/indiferença” relativa ao tema qualidade foram realizadas (final 
de Fevereiro 2020) uma Reunião Geral de Escolas e uma Reunião do Conselho Consultivo onde para 
além da discussão da proposta de objetivos estratégicos do Projeto Educativo, foi feita uma 
apresentação sobre o que são e para que servem os Sistemas de Garantia de Qualidade. Foi ainda 
discutida nestas reuniões a Oferta Formativa para o ano letivo 2020/2021. 
 
Ao mesmo tempo que o documento base e o plano de ação EAQVET começavam a ganhar forma, foi 
sendo elaborado o plano operacional que complementa o Projeto Educativo, onde para cada objetivo 
estratégico são definidas as atividades necessárias, as pessoas responsáveis pelas mesmas, a 
calendarização e os resultados que se pretendem alcançar.  
 
Dado não existir a prática de utilização sistemática e coerente de indicadores para medir o sucesso da 
formação houve a necessidade de criar um conjunto de indicadores que permitissem uma avaliação 
permanente do processo educativo. Assim para além dos indicadores obrigatórios para a certificação do 
nosso SGQ segundo o modelo EQAVET e que medem o sucesso da formação após a conclusão da 
mesma, foi considerado necessário criar mais dois conjuntos de indicadores:  
 
Um primeiro conjunto que mede igualmente o sucesso da formação mas cujos indicadores são 
calculados e avaliados trimestralmente, permitindo uma atuação mais rápida sempre que se detetem 
desvios significativos.  
 
Um segundo conjunto, com um ciclo de funcionamento anual, que permite determinar o grau de 
satisfação dos diferentes stakeholders e ainda o grau de execução dos principais instrumentos de 
planeamento. 
 
Em Maio, foram discutidas, numa primeira fase com os coordenadores de curso e numa segunda fase 
com todos os stakeholders internos (Reunião Geral de Escola), a proposta final do Projeto Educativo, do 
Documento Base e Plano de Ação EQAVET. No dia 7 de Julho estes documentos foram formalmente 
aprovados em reunião da Assembleia Geral da ADA. 
 
De referir que no Documento Base aprovado em Assembleia Geral da ADA não eram apresentadas as 
metas a atingir para os indicadores selecionados, a razão para isto prende-se com o facto de que sendo 
a generalidade dos indicadores novos não existem nem um histórico de valores nem sequer um valor de 
partida que permita com algum rigor estabelecer metas. Só após a criação das fórmulas de cálculo, a 
criação e aplicação dos inquéritos de satisfação foi possível encontrar os valores de partida para a 
generalidade dos indicadores e a partir daí estabelecer as metas para os próximos anos. A definição das 
metas foi efetuada em reunião com os coordenadores de curso e os diretores pedagógicos das duas 
escolas em Julho de 2020. 
 
Dos três instrumentos de planeamento fundamentais para a implementação do SGQ, falta concluir o 
terceiro e último, o Plano de Atividades para o ano letivo 2020/2021. O mesmo encontra-se em 
elaboração prevendo-se a sua conclusão para o final de Setembro ou início de Outubro.  
 
 
 

2.2 Fase de Implementação  

 
Durante os meses de Junho e Julho procedeu-se à criação das fórmulas de cálculo, à criação e aplicação 
dos inquéritos de satisfação e elaboração de um relatório com os resultados (Balanço do Ano Letivo 
2019-2020). Com a conclusão deste processo foi possível por um lado fazer uma avaliação do ano letivo 
(tendo sido detetadas algumas situações que deverão ser alvo de medidas de melhoria) e por outro a 
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partir dos valores obtidos estabelecer metas para os próximos anos letivos.  
 
Registe-se a situação dos indicadores: Grau de Satisfação de Empresas/Instituições participantes em 
júris de PAP; Taxa de execução do Plano Anual de Organizações; Taxa de Execução do Projeto 
Educativo; Taxa de execução do Plano de Atividades; Taxa de Execução do Plano de Formação para 
Colaboradores; Visibilidade em meios de comunicação e nas redes sociais e Valorização institucional 
para os quais ainda não foi possível obter valores nem estabelecer metas por inexistência ou 
impossibilidade de recolha de dados.  
 
Ainda em Julho foi efetuado um levantamento de necessidades de formação dos colaboradores. Este 
levantamento conjuntamente com o novo organograma, mapa de funções e distribuição de serviço irá 
permitir a definição de um Plano de Formação para Colaboradores ajustado às necessidades da escola. 
Lamentavelmente a definição do organograma da EPDRBM não foi possível dentro da calendarização 
prevista no Plano de Ação. Ainda que já exista um organograma aprovado pela Assembleia Geral da ADA 
de 7 de Julho de 2020, está em discussão uma possível alteração do mesmo, só após o organograma estar 
completamente definido será possível criar o mapa de funções e a distribuição de serviço e em função 
destes documentos avançar com a elaboração do Plano de Formação para os Colaboradores da ADA. 
 
A constituição e entrada de funcionamento do Conselho Pedagógico prevista para Junho foi adiada para 
Setembro fundamentalmente por dificuldades inerentes ao período pandémico e de confinamento. A 
primeira reunião ocorrerá previsivelmente no final de Setembro e terá como objetivos principais discutir 
e emitir parecer sobre os Planos de Melhoria e de Atividades para o ano letivo 2020 - 2021.  

 
 

 

2.3 Fase de Avaliação  

 
Como em qualquer outra organização, o funcionamento de uma escola é cíclico, coexistindo diversos 
ciclos com durações temporais diversas e que importa planear e monitorizar de forma diferenciada. Para 
cada um destes ciclos existe um planeamento inicial, avaliações intermédias e uma avaliação final, 
sendo que esta será o ponto de partida para o planeamento do ciclo seguinte, numa lógica de melhoria 
contínua.  
 
Assim na EPDRBM, temos: Um ciclo longo, com a duração de quatro anos, definido pelos Projetos 
Educativos; Os ciclos formativos: de três anos (cursos ensino profissional), dois anos (cursos educação e 
formação de jovens) e de 18 meses (cursos de educação e formação de adultos), definidos pelas 
respetivas Planificações Curriculares e os ciclos de funcionamento, por ano letivo, com início em 
setembro e final em julho do ano seguinte, definidos pelos Planos de Atividades anuais. 
 
Estando organizado em anos letivos, o funcionamento da escola, contempla ainda a divisão deste ciclo 
de funcionamento em três períodos letivos. Assim: O Projeto Educativo terá três avaliações intermédias 
no final de cada ano letivo da sua vigência e uma avaliação final no término da mesma; Os ciclos 
formativos dos diferentes cursos terão avaliações intermédias no final de cada período letivo (no caso 
dos cursos profissionais um total de oito avaliações intermédias) e uma avaliação final; o Plano de 
Atividades Anual terá duas avaliações intermédias no final de cada período letivo e uma avaliação final. 
 
Por imperativo de uma candidatura ao POCH para financiamento da implementação de um SGQ nas 
escolas da Associação Diogo de Azambuja, o prazo para apresentação do pedido de certificação termina 
a 30 de setembro de 2020. Atendendo a que o processo de criação deste SGQ se iniciou em Janeiro de 
2020 e que desde essa data o trabalho desenvolvido foi sobretudo o de planeamento, apenas foi 
possível efetuar uma avaliação global do ano letivo (não foram efetuadas as avaliações intermédias), e 
(como foi referido anteriormente) não foi possível determinar o valor para um pequeno grupo de 
indicadores. 
 
O resultado da avaliação efetuada está apresentado no documento Balanço do Ano Letivo 2029 - 2020 
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em anexo. A apresentação e discussão deste documento foram efetuadas no final de julho de 2020 em 
reunião com todos os coordenadores de curso e os diretores pedagógicos das duas escolas.  
 
 
 

2.4 Fase de Revisão  

 
Dado não ter sido possível elaborar o Plano de Melhoria ainda em Julho, foi agendado para Setembro. A 
sua elaboração foi fortemente condicionada por duas situações extraordinárias: A fusão oficial das duas 
escolas e a pandemia da Covid-19. 
 
O processo de fusão das duas escolas e as necessárias mudanças ao nível da estrutura diretiva já 
estavam previstas no Plano de Ação, no entanto atrasos significativos (face ao planeado) ao nível da 
tomada de decisão por parte da Direção da ADA fizeram com que a definição do novo organograma e a 
nomeação das pessoas que vão assumir os cargos de direção ainda não estejam completamente 
resolvidos. Ainda relacionado com esta questão, devido ao facto de uma vez mais se verificar uma 
redução significativa na inscrição de novos alunos, só no início de Setembro ficou decidido quais as 
novas turmas/cursos iriam abrir neste ano letivo. Esta situação aliada à indefinição de quem iria ocupar 
os cargos de direção fez com que a distribuição de serviço (docente e não docente) ainda seja um 
processo não totalmente concluído. 
 
Por outro lado a preparação do arranque do ano letivo neste contexto pandémico (com as exigências 
que esta circunstância impõe), sendo prioritário relegou para um plano secundário a elaboração do 
Plano de Melhoria. 
 
 
 
 

III. Áreas de melhoria na gestão da oferta de EFP 

 

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

 
 
 
 

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 
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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 

 
Se um quadro de pessoal cada vez mais escasso (consequência da redução acentuada e contínua do nº 
de alunos), as incertezas colocadas pelo processo de fusão das duas escolas e o calendário imposto pela 
candidatura ao POCH para financiamento deste processo, já tornavam a criação e certificação de um 
SGQ alinhado com o Quadro EQAVET, num desafio quase impossível, o período de confinamento 
obrigatório, veio complicar ainda mais as coisas… 
 
Apesar de todas estas dificuldades e condicionantes, muito trabalho foi feito e pode ser constatado na 
documentação produzida. Documentos em permanente atualização, abertos e partilhados, que 
permitem uma reflexão participativa e uma melhoria permanente.  
 
Estes documentos resultaram de um exercício de sistematização concetual e processual tão árduo 
quanto gratificante que permitiu a determinação clara e objetiva de várias metas, contribuiu para a 
atribuição concreta de responsabilidades (de operacionalização, de monitorização e de 
avaliação/revisão) e para a definição dos prazos dentro dos quais as metas devem ser alcançadas, num 
todo coerente e organizado.  
 
Num contexto particularmente difícil, muito “caminho” foi percorrido e em resultado do trabalho 
realizado até à data, os elementos da comunidade educativa da EPDRBM sabem de “onde partimos”, 
“onde estamos” e “onde queremos chegar”, sabendo que queremos sempre chegar mais longe, fazer 
mais e melhor, em nome da missão da instituição.  
 

 
 
 
 
 

 



 

ROA1 / Escola Profissional de Montemor-o-Velho  Página 13 de 27 

 

ANEXO 1 – PLANO DE MELHORIA 

 

1. Análise contextualizada dos resultados dos indicadores EQAVET selecionados, e de outros 
em uso, e da aferição dos descritores EQAVET / práticas de gestão que sustentam o presente 
Plano de Melhoria. 

 
Indicadores que medem o sucesso da formação (calculados após o término da mesma) 
 
Ciclo de formação 2015 / 2018 (2 turmas)  
Turma MH - Curso Técnico de Multimédia e Turma TPA8 - Curso Técnico de Produção Agrária 
Data de recolha da informação - Janeiro 2020 
 

Indicadores EQAVET 
Valores Metas 

2020   % 

Informação sobre a conclusão dos 
cursos (Indicador EQAVET 4a) 

D - Conclusão no tempo previsto  36 64,3% 70% 

E - Conclusão após o tempo previsto 0 0,0% 2% 

G - Desistência  15 26,8% 20% 

H - Não aprovação  5 8,9% 7,5% 

Situação dos alunos após a 
conclusão do curso (indicador 
EQAVET 5a) 

H - Total Empregados (D + E) 12 33,3% 

50% K - A frequentar estágios profissionais  1 2,8% 

O - Total em prosseguimento estudos (M + N) 12 33,3% 

Área profissional dos ex-alunos 
(indicador EQAVET 6a) 

I - Diplomados a trabalhar (C + F) 12    

  
J - Diplomados que exercem profissões 
relacionadas com o curso 

2 16,7% 25% 

  
K - Diplomados que exercem profissões 
não relacionadas com o curso 10 83,3% 75% 

Satisfação dos Empregadores 
(Indicador EQAVET 6b3) 
(escala de 1 a 4) 

Número de diplomados empregados 
avaliados pelos empregadores 

10 83,3%  90% 

  Competências técnicas inerentes ao posto 
de trabalho 

3,5  
Taxa 
de 

satisfa
ção 

 
100% 

  

MS 
3,6 

 
TS 

100% 

  Planeamento e organização 3,5 

  Responsabilidade e autonomia 3,6 

  Comunicação e relações interpessoais 3,5 

  Trabalho em equipa 3,6 

 
 
Na análise do indicador Conclusão dos Cursos (Indicador EQAVET 4a) verifica-se que embora ainda não se 
tenha atingido o valor de 70% (meta definida pelo POCH), a trajetória deste indicador nos últimos anos 
tem sido a de uma clara melhoria (ver Projeto Educativo pág. 11). Influem no desempenho deste 
indicador, a taxa de desistência e a taxa de não conclusão. Ainda que possam ser tomadas medidas que 
melhorem a taxa de não conclusão, é claramente ao nível da taxa de desistência que deverão centrar-se 
os esforços. Assim o objetivo prioritário será o de reduzir o Abandono Escolar.  
 
Relativamente à Situação dos alunos após a conclusão do curso (indicador EQAVET 5a), os valores 
apurados, ainda que possam ser melhorados, estão já acima da meta definida pelo POCH que é de 50% 
(Empregabilidade ou prosseguimento de estudos nos 6 meses seguintes à conclusão dos cursos), pelo 
que não se afiguram como necessárias nenhumas medidas de melhoria. 
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Ainda no que diz respeito à empregabilidade os indicadores Área profissional dos ex-alunos (indicador 
EQAVET 6a) e Satisfação dos Empregadores (Indicador EQAVET 6b3), se por um lado o nº de diplomados a exercer 
profissões na da área do curso é muito baixo (16,7%), por outro lado (e apesar desta circunstância) o grau e taxa de 
satisfação dos empregadores é elevado (3,5 e 100% respetivamente). Esta situação aponta para necessidade de 
melhorar o conhecimento sobre as empresas e o perfil funcional dos seus colaboradores de forma a adequar a 
formação e manter ou melhorar os níveis de satisfação dos empregadores. 
 
 
Indicadores que medem o sucesso da formação (calculados durante o processo formativo) 
 
Dados referentes ao ano letivo 2019 / 2020 
Data de recolha da informação - Julho 2020 
 

Indicadores Fórmula de cálculo Âmbito 
Valor 

Jul 2020 
Metas 

2020/2021 

Absentismo 
(total horas faltas/ volume formação 
dado) 

Turmas: 
ASB, ASC, MJ, MK, 
ML, MIA, TPA10, 

TPA11, TPA12, C2G, 
C2H, OA4 e EFA3 

8,3% 7,0% 

Ultrapassagem do 
limite de faltas em pelo 
menos uma disciplina 

(Nº alunos que ultrapass. o limite de 
faltas / Nº alunos efetivos) 

39,5% 30,0% 

Taxa de Desistência 
Nº de alunos desistentes / nº alunos 
no início do curso 

25,6% 22,0% 

Taxa de Sucesso 
(nº alunos sem módulos em atraso / 
nº alunos no inicio do curso) 

33,1% 45,0% 

Comportamento / 
indisciplina 

(nº horas faltas disciplinares/nº horas 
lecionadas) 

0,1% 0,1% 

Taxa de Conclusão 
(nº de alunos que concluíram / nº de 

alunos no inicio do curso) 

Cursos Profissionais 
(MJ e TPA10) 61,2% 70,0% 

Cursos CEFJ 
(C2G e OA4) 

32,4%   

Curso EFA 
(EFA3) 

0,0%   

Global 48,8% 70,0% 

 
Embora o Absentismo Global da escola esteja dentro do limite legal dos 10%, verifica-se que um 
elevado nº de alunos ultrapassam o limite de faltas em pelo menos uma disciplina (39,5%). Analisando 
os dados das turmas constata-se que é sobretudo no primeiro ano de cada curso que se concentra o 
maior número de incumprimentos. O mecanismo de recuperação de horas em falta (Planos de 
Recuperação de Aulas) já existente carece de aperfeiçoamento para melhorar esta situação. 
 
A Taxa de Sucesso mostra que à data de 31 de Julho apenas 1/3 dos alunos da escola (33,1%) não 
tinham qualquer módulo em atraso. Analisando os dados turma a turma verifica-se que os alunos vão 
acumulando os módulos em atraso e apenas no último ano do curso se esforçam por resolver a 
situação. Impõe-se rever as estratégias de recuperação de módulos de forma a melhorar este indicador.  
 
Em relação ao Comportamento/Indisciplina, os valores são baixos e estão sobretudo concentrados nos 
cursos CEFJ. Ao nível dos cursos profissionais não se justificam nenhumas medidas de melhoria. 
 
A Taxa de Conclusão relativa ao ano letivo 2019/2020 apresenta valores em linha com os do indicador 
EQAVET 4a calculado para o ciclo formativo 2015 /2018. Reafirma-se a necessidade de melhorar este 
indicador e como já foi referido a forma mais exequível para o fazer é através da diminuição do 
abandono escolar. 
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Outros Indicadores que medem a qualidade do processo formativo 
 
Dados referentes ao ano letivo 2019 / 2020 
Data de recolha da informação - Junho e Julho 2020 
 

Indicadores Âmbito 
Valores 

Julho 2020 
Metas 

2020/2021 

Grau de Satisfação dos 
Alunos 

Taxa de Satisfação 
Turmas: 

Todas as turmas 

  87,8%   88% 

Média de Satisfação 3,38   3,4   

Taxa de Participação 74 49,0%   80% 

Grau de Satisfação dos 
Professores 

Taxa de Satisfação     70,7%   75% 

Média de Satisfação   3,42   3,45   

Taxa de Participação   20 62,5%   80% 

Grau de Satisfação 
Outros Colaboradores 

Taxa de Satisfação     48,3%   60% 

Média de Satisfação   2,55   3   

Taxa de Participação   6 60,0%   80% 

Grau de Satisfação dos 
Pais/Encarregados de 
Educação 

Taxa de Satisfação     89,3%   90% 

Média de Satisfação   3,25   3,3   

Taxa de Participação   13 10,3%   30% 

Grau de Satisfação dos 
Alunos relativamente 
aos Estágios 

Taxa de Satisfação Turmas: 
MJ, TPA10  

e OA4 

  81,9%   83% 

Média de Satisfação 3,48   3,5   

Taxa de Participação 27 67,5%   80% 

Grau de Satisfação das 
Empresas acolhedoras 
de Estágios 

Taxa de Satisfação     100,0%   100% 

Média de Satisfação   3,77   3,78   

Taxa de Participação   7 28,0%   50% 

Grau de Satisfação 
Empresas/Instituições 
participantes em júris 
das PAP 

Taxa de Satisfação         85% 

Média de Satisfação       3,5   

Taxa de Participação         90% 

Taxa de execução 
pedagógica 

(mód. lecionados e 
avaliados / mód. previstos) 

Turmas: 
Todas as turmas 

  90,1%   95% 

Taxa de execução física 
Horas dadas / Horas 
previstas   97,8%   100% 

Módulos com execução 
física diferente da 
prevista 

nº módulos com execução 
física diferente da prevista / 

nº módulos concluídos  
  64,3%   10% 

Taxa de execução Plano 
Anual Organizações  

Ano letivo 
2019/2020 

        

Taxa de Execução do 
Projeto Educativo           

Taxa de execução do 
Plano de Atividades 

          

Taxa de Execução do 
Plano de Formação para 
Colaboradores 

          

Evolução da Oferta 
Formativa e da Procura 

Cursos Profissionais 

Ano letivo 
2019/2020 

43    45   
Cursos Educação e 
Formação Jovens 

15    15   

Cursos Educação e 
Formação Adultos 

18    16   

Visibilidade em meios de 
comunicação e nas redes 
sociais  

Ano letivo 
2019/2020 

        

Valorização institucional 
 

Ano letivo 
2019/2020 
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Relativamente aos inquéritos de satisfação, realizados on-line, referir que foram aplicados durante o 
período de confinamento obrigatório com as aulas a funcionarem à distância e muito provavelmente 
por esse facto as taxas de participação apresentam valores baixos relativamente ao expectável. Apesar 
desse facto a Média de Satisfação e Taxa de Satisfação apresentam valores bastante positivos para a 
generalidade dos stakeholders com exceção dos Outros Colaboradores que apresentam valores 
negativos quer na Média de Satisfação (2,55) quer na Taxa de Satisfação (48,3%). 
 
Analisando as respostas do Inquérito de Satisfação - Outros Colaboradores, ressaltam como resultados 
mais negativos o grau de satisfação relativamente a: Direção da ADA, Valorização e Progressão na 
Carreira, Mecanismos de motivação dos funcionários e Existência de atividades de desenvolvimento 
pessoal com Médias de Satisfação - 0 e Taxas de Satisfação - 0%.  
 
Não foi ainda determinado o Grau de Satisfação de Empresas/Instituições Participantes em Júris de 
PAP por impossibilidade de concluir a elaboração do respetivo inquérito em tempo útil. 
 
Áreas a melhorar, concluir o inquérito Satisfação de Empresas/Instituições Participantes em Júris de 
PAP e aumentar as taxas de participação em todos os inquéritos. 
 
Melhorar o indicador Taxa de Execução Pedagógica do valor 90,1% para 95%. 
 
O indicador Taxa de Execução Física, apresenta um valor atípico (97%), normalmente tem um valor de 
100% ou ligeiramente superior. As condições particulares de funcionamento do ano letivo 2019 / 2020 
explicam este resultado. Não se afigura como necessário alterar os mecanismos de controlo deste 
indicador. 
 
O indicador Módulos com Execução Física Diferente da Prevista apresenta um valor de 65,2%, o que 
não é aceitável. Tendencialmente este indicador deverá convergir para valores próximos de zero, ou seja 
a totalidade (ou quase) dos módulos lecionados deverão ter uma duração real igual à prevista. O 
elevado nº de módulos com execução diferente da prevista é motivado fundamentalmente pelo facto 
de nos horários existirem aulas com uma duração de 1,5 horas o que implica que muitos dos módulos 
lecionados tenham uma duração real total de +- 0,5 horas em relação ao previsto. Esta situação já foi 
tida em conta na elaboração dos novos horários onde deixaram de existir aulas de 1,5 horas.    
 
Para os restantes indicadores, Taxa de execução Plano Anual Organizações, Taxa de Execução do 
Projeto Educativo, Taxa de execução do Plano de Atividades, Taxa de Execução do Plano de Formação 
para Colaboradores, Visibilidade em meios de comunicação e nas redes sociais e Valorização 
institucional, ainda não foi possível determinar os valores porque os instrumentos de planeamento que 
pretendem avaliar ainda não foram construídos ou por ainda não ter sido possível determinar a forma 
de recolha de informação e/ou a fórmula de cálculo. 
 
No que diz respeito à Evolução da Oferta Formativa e da Procura, o objetivo para o ano letivo 
2020/2021 é o de inverter a tendência de diminuição da procura que se vem verificando ao longo dos 
últimos anos. As metas definidas são: 45 novos alunos em cursos profissionais e 15 novos alunos em 
cursos CEFJ. No entanto este é um processo complexo influenciado por múltiplas variáveis sobre as 
quais a escola tem pouco ou nenhum controlo. Á data da elaboração deste Plano de Melhoria (3ª 
semana de Setembro de 2020), ainda que o processo de inscrição de novos alunos não tenha terminado 
sabemos já que não atingiremos a meta proposta. No momento estão inscritos nos cursos profissionais 
21 novos alunos e não abrirá nenhuma turma de cursos CEFJ por falta de inscrições. 
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2. Identificação das áreas de melhoria, objetivos e metas a alcançar.  
(inserir/eliminar/formatar tanto quanto necessário) 

 
 

Área de 
Melhoria 

Descrição da Área 
de Melhoria 

Objetivo 
Descrição do objetivo e metas a alcançar 

(quando disponível, indicar o ponto de partida) 

AM1 Conclusão dos Cursos 

1 Diminuir a Taxa de Desistência de 26,8% para 20% 

2 Diminuir o Absentismo de 8,3% para 7% 

3 
Diminuir o indicador Ultrapassagem do limite de faltas em 
pelo menos uma disciplina de 39,5% para 30% 

4 Aumentar a Taxa de Sucesso de 33,1% para 45% 

AM2 Empregabilidade 

5 
Melhorar a Percentagem de Diplomados que exercem 
profissões relacionadas com o curso de 16,7% para 25% 

6 
Diminuir a Percentagem de Diplomados que exercem 
profissões não relacionadas com o curso de 83,3% para 75% 

7 
Melhorar a taxa de participação no Inquérito de Satisfação 
dos Empregadores de 83,3% para 90% 

8 
Conhecer melhor as necessidades das empresas e manter 
os níveis de satisfação dos empregadores 

AM3 
Participação dos 

diferentes 
Stakeholders 

9 

Aumentar a taxa de participação dos diferentes 
stakeholders nos inquéritos de satisfação: 
Alunos de 49% para 80% 
Professores de 62,5% para 80% 
Outros Colaboradores de 60% para 80% 
Pais/Encarregados de Educação de 10,3% para 30%  
Alunos Estagiários de 67,5% para 80% 
Empresas Acolhedoras de Estágios de 28% para 50% 
Empresas/Instituições participantes em Júris de PAP de 0% 
para 100% 

10 
Melhorar o envolvimento do conjunto dos stakeholders 
nos processos de tomada de decisão 

AM4 Satisfação Outros 
Colaboradores 

11 
Definição clara da hierarquia, competências, funções e 
responsabilidades atribuídas a cada colaborador 

12 Todos os colaboradores frequentarem anualmente pelo 
menos 40 horas de formação 

AM5 
Gestão do Processo 

Formativo 

13 
Melhorar o indicador Taxa de Execução Pedagógica do 
valor 90,1% para 95% 

14 Melhorar a Taxa de Execução Física de 97% para 100% 

15 
Diminuir o valor do indicador Módulos com Execução Física 
Diferente da Prevista de 65,2% para 10% 

16 
Determinar a fórmula de cálculo e o processo de recolha 
de informação para os indicadores em falta (já referidos 
anteriormente) 

AM6 Oferta Formativa 17 
Manter o nº de novos alunos inscritos no ano letivo 
2020/2021. No ano letivo transato foram 43, meta para o 
ano letivo 2020/2021, 45 novos alunos 
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2. Identificação das ações a desenvolver e sua calendarização.  
(inserir/eliminar/formatar tanto quanto necessário) 

 

Área de 
Melhoria 

Ação Descrição da Ação a desenvolver 
Data Início 
(mês/ano) 

Data 
Conclusão 
(mês/ano) 

AM1 

1 
Implementar um mecanismo de tutorias que permita uma 
deteção precoce da desmotivação dos alunos 

Out 2020 Jul 2021 

2 

Rever os mecanismos de alerta em relação ao absentismo, 
atribuindo aos OET´s um papel fundamental no alerta 
precoce de situações anómalas e resolução do problema 
em parceria com os pais/encarregados de educação, 
psicóloga e/ou tutor 

Out 2020 Out 2020 

3 

Rever os mecanismos de compensação de faltas (Planos de 
Recuperação de Faltas) envolvendo mais professores e 
simultaneamente criar a possibilidade de a recuperação de 
faltas também feita através da utilização da plataforma de 
e-learning 

Out 2020 Out 2020 

4 
Rever os mecanismos de recuperação de módulos 
contemplando a possibilidade de utilizar a plataforma de e-
learning para esse efeito 

Out 2020 Out 2020 

AM2 

5 

Estabelecer protocolos plurianuais com empresas que 
permitam criar uma relação de maior proximidade com as 
mesmas e que permitam na divulgação da oferta formativa 
mostrar quais as empresas associadas a cada curso 

Out 2020 Jul 2021 

6 
Realizar periodicamente sessões com representantes das 
empresas e os alunos (“aula.com”) 

Out 2020 Jul 2021 

7 
Efetuar visitas regulares a empresas para apresentação da 
escola e conhecimento das suas necessidades de formação Out 2020 Jul 2021 

8 
Criação de um serviço de apoio à integração dos alunos na 
vida ativa 

Out 2020 Dez 2020 

AM3 

9 
Criação de uma “newsletter” em suporte digital e envio 
regular da mesma para todos os stakeholders. 

Out 2020 Jul 2021 

10 
Funcionamento regular dos Conselhos Consultivo e 
Pedagógico, integrando representantes dos diferentes 
stakeholders 

Out 2020 Jul 2021 

11 
Criação de mecanismos alternativos com disponibilização 
(quando necessário) de equipamentos para preenchimento 
dos inquéritos de satisfação 

Out 2020 Out 2020 

AM4 

12 
Definir o organograma, mapa de funções e a distribuição 
de serviço Out 2020 Out 2020 

13 Criar um Plano de Formação para os colaboradores da ADA Out 2020 Out 2020 

14 
Elaboração de um plano de melhoria das condições de 
segurança e medicina no trabalho 

Out 2020 Dez 2020 

15 
Melhoria dos canais de comunicação internos e externos. 
Criação de mails institucionais para todos os funcionários e 
disponibilização dos contactos no site da ADA. 

Out 2020 Out 2020 

AM5 

16 Efetuar uma avaliação regular da execução física ajustando 
os horários em função dos desvios detetados 

Out 2020 Jul 2021 

17 
Eliminar as aulas com duração de 1,5 horas nos novos 
horários a elaborar 

Set 2020 Set 2020 

18 
Concluir o processo de operacionalização para todos os 
indicadores 

Set 2020 Nov 2020 
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AM6 

19 Melhorar a divulgação das actividades desenvolvidas ao 
longo do ano 

Out 2020 Jul 2021 

20 Divulgar casos de sucesso de ex-alunos Out 2020 Jul 2021 

21 
Intensificar a cooperação com os países de língua oficial 
portuguesa 

Out 2020 Jul 2021 

 
 
 
 

4. Mecanismos previstos para a monitorização do Plano de Melhoria 

 
Após a redação de uma proposta inicial, o Plano de Melhorias será discutido em reunião com o Diretor 
Geral, Diretor Pedagógico, Coordenadores de Curso e Orientadores Educativos de Turma. Esta reunião 
deverá ocorrer normalmente no final do ano letivo ou no limite no início de setembro e dela resultará a 
versão definitiva Plano de Melhorias. 
 
Os objetivos e metas a alcançar e as ações a desenvolver que constam do Plano de Melhorias serão 
incluídas no Plano de Atividades para o ano letivo seguinte e dele farão parte integrante. 
 
No final de cada período letivo no âmbito dos Conselhos de Turma será feita uma avaliação intermédia 
do Plano de Atividades e do conjunto Indicadores que medem o sucesso da formação (calculados 
durante o processo formativo) e respetivas metas relativos a cada uma das turmas. Ainda no final de 
cada período letivo ou no limite no início do período letivo seguinte será realizada uma reunião com o 
Diretor Pedagógico, os Coordenadores de Curso e os Orientadores Educativos de Turma para análise dos 
indicadores, ao nível de cada turma e os valores globalizados ao nível da escola. Nestas reuniões serão 
definidas as medidas que se afigurem necessárias para correção de eventuais desvios. 
 
No final de cada ano letivo será efetuado um Balanço da globalidade do ano letivo e a partir deste, 
elaborado o Plano de Melhorias que será a base de trabalho para a elaboração do Plano de Atividades 
para o ano seguinte. 
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5. Formas previstas para a divulgação do Plano de Melhoria 

 
A informação relativa aos Indicadores de desempenho individual dos alunos durante o ciclo formativo 
é enviada trimestralmente para os alunos e/ou encarregados de educação, por via postal ou eletrónica e 
afixada em local reservado para o efeito. 
 
A informação relativa aos indicadores: Indicadores globais de desempenho dos alunos durante o ciclo 
formativo e Outros indicadores que medem a qualidade do processo educativo, será afixada no átrio 
da escola no final dos 1º e 2º períodos letivos e no final do ano letivo, os valores anualizados serão 
disponibilizados no site institucional da ADA. Os indicadores mais relevantes serão publicados 
regularmente nas redes sociais da escola. 
 
A informação relativa aos restantes Indicadores que medem o sucesso da formação (calculados após o 
término da mesma), será disponibilizada no site da ADA e atualizada anualmente em fevereiro. 
 
Serão ainda disponibilizados no site da ADA, de forma pública e permanente, os seguintes documentos: Projeto 
Educativo, Regulamento Interno, Documento Base EQAVET, Planos de Atividades, Planos de Ação EQAVET, 
Relatórios de Atividades, Relatórios de Progresso Anual EQAVET. 
 
A informação relativa aos indicadores será ainda divulgada em todas as reuniões formais dos órgãos da 
escola e da ADA.  
 
 
 
 
 

6. Observações (caso aplicável) 
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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 

 
 

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

de EFP 

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

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

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

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

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

Envolvimento dos 
stakeholders 

internos e externos 

 
P7 

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

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

Melhoria contínua da EFP 
utilizando os indicadores 

selecionados 

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

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

Fase 2 – Implementação 
 
Critério de Qualidade 
Os planos de ação, concebidos em consulta com os stakeholders, decorrem das metas/objetivos visados e são apoiados por parcerias diversas. 
 
Descritores Indicativos 

- Os recursos são adequadamente calculados/atribuídos a nível interno tendo em vista alcançar os objetivos traçados nos planos de aplicação 
- São apoiadas de modo explícito parcerias pertinentes e abrangentes para levar a cabo as ações previstas 
- O plano estratégico para desenvolvimento das competências do pessoal indica a necessidade de formação para professores e formadores 
- O pessoal frequenta regularmente formação e desenvolve cooperação com as partes interessadas externas com vista a apoiar o desenvolvimento de capacidades 

e a melhoria da qualidade e a reforçar o desempenho 

Práticas de gestão da EFP 

Critérios de 
conformidade 

EQAVET 
(Cf. Anexo 10) 

 
Visão estratégica e 

visibilidade dos  
processos e resultados  

na gestão da EFP 

 
I1 

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

 
 

C1. Planeamento 
 
 

C5. Diálogo 
institucional para a 

melhoria contínua da 
oferta de EFP 

 
 

C6. Aplicação do ciclo 
de garantia e 
melhoria da 

qualidade da oferta 
de EFP 

 
I2 

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

Envolvimento dos 
stakeholders 

internos e externos 

 
I3 

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

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

Melhoria contínua da EFP 
utilizando os indicadores 

selecionados 

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

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

Fase 3 – Avaliação 
 
Critério de Qualidade 
As avaliações de resultados e processos regularmente efetuadas permitem identificar as melhorias necessárias. 
 
Descritores Indicativos 
- A autoavaliação é efetuada periodicamente de acordo com os quadros regulamentares regionais ou nacionais, ou por iniciativa dos prestadores de EFP 
- A avaliação e a revisão abrangem os processos e os resultados do ensino, incluindo a avaliação da satisfação do formando, assim como o desempenho e 

satisfação do pessoal 
- A avaliação e a revisão incluem mecanismos adequados e eficazes para envolver as partes interessadas a nível interno e externo 
- São implementados sistemas de alerta rápido 

Práticas de gestão da EFP 

Critérios de 
conformidade 

EQAVET 
(Cf. Anexo 10) 

Visão estratégica e 
visibilidade dos 

processos e resultados na 
gestão da EFP 

A1 Mecanismos de alerta precoce para antecipar desvios aos objetivos traçados estão instituídos. 
C3. Avaliação 

 
 

C5. Diálogo 
institucional para a 

melhoria contínua da 
oferta de EFP 

 
 

C6. Aplicação do ciclo 
de garantia e 
melhoria da 

qualidade da oferta 
de EFP 

Envolvimento dos 
stakeholders 

internos e externos 

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

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

Melhoria contínua da EFP 
utilizando os indicadores 

selecionados 

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

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

Fase 4 – Revisão 
 
Critério de Qualidade 
Os resultados da avaliação são utilizados para se elaborarem planos de ação adequados à revisão das práticas existentes. 
 
Descritores Indicativos 
- São recolhidas impressões dos formandos sobre as suas experiências individuais de aprendizagem e o ambiente de aprendizagem e ensino. São utilizadas 

conjuntamente com as impressões dos professores, para inspirar novas ações 
- É dado amplo conhecimento público da informação sobre os resultados da revisão 
- Os procedimentos de recolha de feedback e de revisão fazem parte de um processo estratégico de aprendizagem da organização 
- Os resultados do processo de avaliação são discutidos com as partes interessadas, sendo elaborados planos de ação adequados 

Práticas de gestão da EFP 

Critérios de 
conformidade 

EQAVET 
(Cf. Anexo 10) 

Visão estratégica e 
visibilidade dos 

processos e resultados na 
gestão da EFP 

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

C4. Revisão 
 
 

C5. Diálogo  
institucional para a 

melhoria contínua da 
oferta de EFP 

 
 

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

de EFP 

Envolvimento dos 
stakeholders 

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

Melhoria contínua da EFP 
utilizando os indicadores 

selecionados 

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

R4 Revisões são planeadas e informam a regular atualização das práticas. 
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Fontes de evidência do cumprimento dos critérios de verificação de conformidade EQAVET (Cf. Anexo 10) 

Documento 
Código dos focos de observação 

evidenciados 
 

C1P1 a C1P4; C2I1 a C2I3; C3A1 a 
C3A4; C4R1 a C4R3; C5T1 e C5T2; 

C6T1 a C6T3. 

N.º 
Documento 
(a atribuir  

para o efeito) 

Designação Autoria Divulgação 

1 Acordo de Parceria Portugal 2020  www.portugal2020.pt C1P1 

2 Estratégia Europa 2020  www.portugal2020.pt C1P1 

3 
Programa Operacional Capital 
Humano  www.poch.portugal2020.pt C1P1 

4 
Sistema de Antecipação de 
Necessidades de Qualificações 

ANQEP anqep.gov.pt/np4/302.html C1P1 

5 
Inquérito à Identificação das 
Necessidades de Qualificações nas 
Empresas 

INE 
www.ine.pt/xportal/xmain?xpid=INE&xpgid=ine_destaques&DESTAQUE
Sdest_boui=415476762&DESTAQUESmodo=2 

C1P1 

6 Projeto Educativo 2020-2024 
Serviço 

Qualidade www.ada-net.org C1P1, C5T2, C6T3 

7 Documento Base EQAVET 
Serviço 

Qualidade 
www.ada-net.org C1P3, C1P4, C3A1, C5T2, C6T3 

8 Regulamento de funcionamento e 
composição do Conselho Consultivo 

Direção 
Pedagógica 

 C2I1 

9 Plano de Ação EQAVET 
Serviço 

Qualidade 
www.ada-net.org C1P3, C1P4, C5T2 

10 Balanço do ano letivo 2019/20  
Serviço 

Qualidade 
www.ada-net.org C3A1, C3A2, C4R3, C5T1, C5T2, C6T1 

11 Plano de Melhoria (Setembro 2020) 
Serviço 

Qualidade www.ada-net.org 
C3A1, C3A2, C3A3, C4R1, C4R2, C4R3, 
C5T2, C6T1 
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Fontes de evidência do cumprimento dos critérios de verificação de conformidade EQAVET (Cf. Anexo 10) 

Documento 
Código dos focos de observação 

evidenciados 
 

C1P1 a C1P4; C2I1 a C2I3; C3A1 a 
C3A4; C4R1 a C4R3; C5T1 e C5T2; 

C6T1 a C6T3. 

N.º 
Documento 
(a atribuir  

para o efeito) 

Designação Autoria Divulgação 

12 
Relatório do Operador (Setembro 
2020) 

Serviço 
Qualidade 

www.ada-net.org C3A1, C5T2 

 
Plano de Atividades 2020/2021  
(em elaboração) 

Direção 
Pedagógica www.ada-net.org C2I2, C5T2, C6T1, C6T2, C6T3 

 
Regulamento de funcionamento e 
composição do Conselho Pedagógico 
(em elaboração) 

Direção 
Pedagógica 

 C2I1 

 
Organograma, Mapa Funções e 
Competências, Distribuição de 
Serviço (em elaboração) 

Direção Geral  C1P4 

 
Plano de Formação de Colaboradores 
(em elaboração) 

Serviço 
Qualidade  C2I3 

 

Balanços e Planos de Melhoria 
Intermédios (ano letivo 2020/21)  
(a criar no final do 1º e 2º períodos 
letivos) 

Serviço 
Qualidade 

 C3A1, C3A2, C6T2 

 

Regulamento Interno 
(Funcionamento das tutorias, Planos 
de Recuperação de Aulas, 
Recuperação de Módulos)  
(em reformulação) 

Direção Geral  C3A3 

 
Balanço do ano letivo 2020/21  
(a criar) 

Serviço 
Qualidade  C6T1, C6T2 



 

ROA2 / Escola Profissional de Montemor-o-Velho     Página 27 de 27  

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

Documento 
Código dos focos de observação 

evidenciados 
 

C1P1 a C1P4; C2I1 a C2I3; C3A1 a 
C3A4; C4R1 a C4R3; C5T1 e C5T2; 

C6T1 a C6T3. 

N.º 
Documento 
(a atribuir  

para o efeito) 

Designação Autoria Divulgação 

 
Plano de Melhoria (Julho 2021)  
(a criar) 

Serviço 
Qualidade 

 C6T1, C6T2 

 
Relatório de Progresso anual EQAVET 
(Setembro 2021)  
(a criar) 

Serviço 
Qualidade 

 C6T1, C6T2 

13 

Atas / Presenças Reuniões Gerais de 
Escola, Conselho Consultivo, 
Conselho Pedagógico, 
Coordenadores 

Diversos  C1P2, C3A4, C5T1 

14 Protocolos de estágio 
Direção 
Pedagógica 

 C2I1 

15 Protocolos de Parceria Direção Geral  C2I1 

16 Candidaturas Projetos ERASMUS + Direção Geral https://epaad4.wixsite.com/erasmus C2I2 

 
Observações 
 
 
 
 

 
O Relator         
 
 
_________________________________    _________________________________   Montemor-o-Velho, 28/09/2020 
(Responsável da Qualidade)     (Diretor Pedagógico) 


