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Versão 6 de 25/09/2020
Na sequência da reunião com os Diretores Pedagógicos, Coordenadores de Curso e OET´s
realizada no dia 28/07/2020 onde foi discutida e aprovada a lista definitiva dos indicadores a
utilizar e as respetivas fórmulas de cálculo, e analisado o Balanço do Ano letivo 2019/2020,
foram introduzidas as seguintes alterações:
Alteração na lista de indicadores;
Introdução dos valores atuais (Julho 2020) para os mesmos indicadores;
Introdução das metas a atingir no próximo ano letivo 2020/2021.
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NOTA INTRODUTÓRIA

Este documento, elaborado no âmbito da implementação do sistema de garantia da qualidade
alinhado com o Quadro EQAVET, é o suporte base do pedido de certificação do mesmo.
Visa o duplo propósito de afirmar o compromisso da escola com o alinhamento do sistema de
garantia da qualidade a criar, com o Quadro EQAVET, e com a melhoria contínua da oferta de
ensino e formação profissional, no contexto da sua missão, visão e valores e estabelecer as
mudanças a implementar nas práticas em uso na escola, face aos princípios EQAVET e às
práticas de gestão, assim como aos indicadores a utilizar.
A sua estrutura é composta por duas partes essenciais: a Parte 1, Apresentação da instituição
e opções a tomar no processo de alinhamento, onde se pretende contextualizar o sistema de
garantia de qualidade alinhado com o Quadro EQAVET e a Parte 2, Sistema de garantia da
qualidade a criar, onde se apresentam os objetivos, metas e metodologias para este primeiro
ciclo de implementação do sistema de qualidade referido.
Espera-se, com este documento, colocar à disposição de todos os intervenientes no processo
de ensino e formação da “Nova Escola Profissional de Montemor-o-Velho” um guia de
orientação para a ação e uma ferramenta fundamental para a melhoria contínua dos
resultados.
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1ª parte

Apresentação da instituição e
opções a tomar no processo de alinhamento
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Natureza da instituição e seu contexto
Criadas entre 1990 e 1991 as duas escolas profissionais de Montemor-o-Velho, Escola
Profissional de Montemor-o-Velho (com uma oferta formativa centrada na área dos serviços) e
Escola Profissional Agrícola Afonso Duarte (com uma oferta formativa centrada na área
agrícola), durante alguns anos, possuíram personalidade jurídica e fiscal, sendo autónomas e
independentes entre si. No entanto, por força de possuírem promotores e partilharem
objetivos comuns, foram ensaiando estratégias de atuação na perspetiva de otimizar recursos
e potenciar resultados.
Por via do instituído no Decreto-Lei nº 4/98 de 8 de Janeiro, a 7 de Setembro de 1999 cria-se
uma entidade proprietária para ambas as escolas profissionais de Montemor-o-Velho – a
Associação Diogo de Azambuja (ADA). Desde essa data, a EPM e a EPAAD têm caminhado em
paralelo, articulando estratégias de intervenção, partilhando e racionalizando
progressivamente recursos materiais e humanos.

ASSOCIADOS DA ADA
Câmara Municipal de Montemor-o-Velho;
Associação Fernão Mendes Pinto;
Santa Casa da Misericórdia de Montemor-o-Velho;
Cooperativa Agrícola do Concelho de Montemor-o-Velho;
Caixa de Crédito Agrícola Mútuo da Abrunheira;
Associação Beneficiários da Obra de Fomento Hidroagrícola do Baixo Mondego;
Lacticoop – União de Cooperativas de Produtores de Leite de entre o Douro e o
Mondego.

Uma comunidade escolar muito reduzida, quase familiar, um modelo de ensino diferente, a
estrutura modular, as instalações localizadas no centro da vila, a organização de eventos vários
abertos à população e um ensino muito centrado nos alunos criaram uma dinâmica que
marcava positivamente pela diferença em relação às outras escolas da vila. Em suma, duas
escolas abertas e dinâmicas, com uma forte ligação ao meio onde se inseriam.
Este modelo de funcionamento revelou-se um sucesso e na primeira década de existência a
EPM e a EPAAD cresceram em número de cursos, turmas e alunos.
Com a mudança de enquadramento institucional, através da criação da Associação Diogo de
Azambuja como entidade proprietária das duas escolas profissionais de Montemor-o-Velho e
com a melhoria das condições proporcionadas pelas novas instalações da EPM, a dinâmica
mantem-se, são criadas as Unidades Experimentais de Prestação de Serviços, realizam-se
vários intercâmbios internacionais, é lançada a MontemorTV, entre outros projetos.
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A partir do ano letivo 2012/2013, os efeitos de uma evolução demográfica negativa começam
a fazer-se sentir a par de uma concorrência cada vez maior das escolas públicas onde o ensino
profissional também passou a ser ministrado. Tudo isto se traduziu na diminuição crescente do
nº de turmas/alunos e como consequência iniciou-se um ciclo de redução do quadro de
pessoal. Situação esta que ainda hoje se mantém, mais, vem-se agravando de ano para ano.
Paralelamente a tudo isto, assiste-se a mudanças sucessivas do modelo de financiamento
conduzindo a uma cada vez mais difícil gestão financeira e a uma cada vez maior escassez de
recursos.
Em Outubro de 2018, a meteorologia mostrou-se inclemente e provocou sérios danos nos
edifícios onde as duas escolas estavam sedeadas, como consequência e porque os danos
estruturais do edifício da EPAAD punham em risco a segurança das pessoas, a atividade letiva
foi transferida para o edifício da EPM. Assim, mais por força da meteorologia do que por um
qualquer planeamento, a união das duas escolas tornou-se “de facto”. O “casamento” oficial
avizinha-se mas as incertezas são mais do que muitas…
Toda a dinâmica das escolas (agora juntas no mesmo edifício) se vai construindo em torno de
estratégias de sobrevivência. Prioridade à execução pedagógica, à remediação quantitativa do
absentismo dos alunos, à pressão para a melhoria da taxa de conclusão, à aceitação de todos e
quaisquer alunos, sejam eles problemáticos ou não (particularmente notório nos cursos de
nível 2).
Lenta e inexoravelmente perdeu-se a alma, e a(s) escola(s) foram-se convertendo numa fábrica
de ensinar onde ao ritmo dos toques da campainha se vão cumprindo horários, dia após dia,
ano após ano, na expectativa de que o próximo ano letivo seja melhor…
O presente ano letivo (2019-2020), todavia, arrancou com nova redução de pessoal, saíram
cinco funcionários administrativos e um técnico superior. Para os que ficaram, a sobrecarga de
trabalho foi inevitável.
Que é necessário e urgente reverter esta situação, é um dado adquirido. No entanto, parece
não existir internamente, desde o mais humilde funcionário até aos elementos da Direção da
ADA, a capacidade de reverter o lento mas óbvio declínio desta instituição.
Neste quadro de dificuldades, um novo desafio e simultaneamente uma janela de
oportunidade se abre: a obrigatoriedade de criação e certificação de um sistema de garantia
da qualidade.
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Missão, visão e objetivos estratégicos
Resultante da união das duas escolas profissionais de Montemor-o-Velho, a “Nova Escola
Profissional de Montemor-o-Velho” 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 “Nova Escola Profissional de Montemor-oVelho” 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 “Nova Escola Profissional de Montemor-o-Velho”, 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.
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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.
Assumimos como Objetivos Macro Estratégicos os definidos pelo POCH e que nos dizem
respeito:
1 - A promoção do sucesso e a redução do abandono escolar;
2 - A melhoria da empregabilidade através do ajustamento das ofertas com as necessidades do
mercado de trabalho;
3 - A melhoria das qualificações da população adulta;
4 - A promoção da qualidade e da regulação do sistema de educação e formação.
E em consonância com o Projeto Educativo para o próximo quadriénio, os seguintes objetivos
estratégicos, organizados em seis eixos de intervenção:
1. LIDERANÇA ESTRATÉGICA
2. QUALIDADE, INOVAÇÃO E DESENVOLVIMENTO
3. GESTÃO PEDAGÓGICA
4. GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS E COMPETÊNCIAS
5. RELAÇÃO COM A SOCIEDADE E INTERNACIONALIZAÇÃO
6. GESTÃO FINANCEIRA, ADMINISTRATIVA E DE INFRA-ESTRUTURAS
Eixo 1. LIDERANÇA ESTRATÉGICA
E1OE1 Concretizar a fusão da Escola Profissional de Montemor-o-Velho e da Escola
Profissional Agrícola Afonso Duarte, assegurando um modelo de organização e gestão
adequado e capaz de dar resposta aos desafios que esta “união” representa, tendo
como meta ampliar a eficiência e a eficácia operacional, mantendo sempre um elevado
padrão de qualidade;
E1OE2 Responder às necessidades dos alunos e famílias e empresas mediante a renovação
periódica da oferta formativa;
E1OE3 Definir a política de qualidade da "Nova Escola Profissional de Montemor-o-Velho";
E1OE4 Implementar mecanismos motivantes de reconhecimento.
Eixo 2. QUALIDADE, INOVAÇÃO E DESENVOLVIMENTO
E2OE1 Implementar um sistema de gestão da qualidade alinhado com a norma europeia
EQAVET e obter a respetiva certificação, selo EQAVET;
E2OE2 Definir os indicadores necessários para uma eficiente gestão da qualidade do processo
educativo
E2OE3 Definir os stakeholders, suas responsabilidades e envolvimento
E2OE4 Reforçar as dinâmicas de participação dos stakeholders.
E2OE5 Melhorar o controlo documental
E2OE6 Diversificar os serviços prestados de forma inovadora;
E2OE7 Divulgar os resultados
E2OE8 Promover a inovação em modelos e práticas de intervenção.
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Eixo 3. GESTÃO PEDAGÓGICA
E3OE1 Planear e organizar as atividades letivas para cada ano letivo;
E3OE2 Desenvolver projetos transversais que envolvam a participação conjunta de diversos
cursos;
E3OE3 Executar as atividades pedagógicas previstas;
E3OE4 Avaliar os conhecimentos dos alunos, a execução pedagógica e o Plano de Atividades;
E3OE5 Efetuar balanços das atividades e propor medidas de melhoria;
E3OE6 Concretizar medidas de melhoria;
E3OE7 Implementar um sistema de formação à distância.
Eixo 4. GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS E COMPETÊNCIAS
E4OE1 Expandir as competências dos colaboradores mediante o aumento do número de
horas de formação por colaborador;
E4OE2 Definir estratégias para um maior envolvimento dos colaboradores para que eles
possam apropriadamente assumir os seus compromissos e sentir-se valorizados e
levados em conta por todo seu esforço e dedicação dentro da instituição.
Eixo 5. RELAÇÃO COM A SOCIEDADE E INTERNACIONALIZAÇÃO
E5OE1 Criar de uma estratégia de marketing para a “Nova Escola Profissional de Montemor-oVelho”, incluindo uma nova imagem institucional;
E5OE2 Reforçar a participação em eventos locais e regionais dando visibilidade acrescida aos
alunos e ao trabalho desenvolvido na escola e realizar e/ou consolidar eventos que
evidenciem impacto no âmbito da sociedade (por ex. o evento Mondego Agrícola);
E5OE3 Reforçar a participação em redes, colóquios, congressos e outros fóruns que abordem
temáticas relacionadas com o ensino e formação profissional, assim como a
participação em Associações, Uniões e Federações de âmbito regional e nacional;
E5OE4 Criar condições para uma participação regular em projetos Erasmus, como estratégia
motivacional quer dos alunos quer dos docentes, contribuindo simultaneamente para
uma maior visibilidade da escola junto da comunidade.
Eixo 6. GESTÃO FINANCEIRA, ADMINISTRATIVA E DE INFRA-ESTRUTURAS E EQUIPAMENTOS
E6OE1 Desenvolver e integrar no Sistema de Gestão da Qualidade os processos e
procedimentos da área financeira;
E6OE2 Definir estratégias para aumentar as receitas próprias;
E6OE3 Reverter urgentemente o visível estado de degradação das instalações da escola;
E6OE4 Repensar os espaços físicos em função da nova realidade resultante da união das duas
escolas;
E6OE5 Assegurar a aquisição e manutenção dos equipamentos necessários ao bom
funcionamento da escola;
E6OE6 Melhorar a eficácia e eficiência interna das tecnologias da informação e comunicação.
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Estrutura orgânica e cargos associados
O modelo da gestão de topo da Associação Diogo de Azambuja e das duas escolas de que é
proprietária pode ser descrito pela imagem seguinte.

Este modelo caracteriza-se pelo facto de o órgão máximo da gestão de topo das duas escolas
ser a direção da ADA. Inicialmente constituída pelos representantes dos promotores da escola,
é desde 1999 formada por três elementos eleitos entre os associados da Associação Diogo de
Azambuja. Ao abrigo do art.º 58º dos estatutos da Associação Diogo de Azambuja, a
presidência da Direção tem sido sempre exercida pelo representante nomeado pela autarquia
de Montemor-o-Velho.
Atualmente a Direção é constituída pelo representante da Câmara Municipal de Montemor-oVelho, que preside, por um representante da Associação Fernão Mendes Pinto e um
representante da Lacticoop, CRL. A Direção reúne pontualmente sem periodicidade definida.
De referir ainda que atualmente a Direção Administrativa e Financeira, a Direção Pedagógica
da EPM e a Direção Pedagógica do Departamento de Formação Contínua, são funções/cargos
desempenhados pela mesma pessoa.
O Conselho Pedagógico não existe formalmente desde há alguns anos a esta parte.
A Coordenação técnico-pedagógica dos cursos é nomeada pelas Direções Pedagógicas e
aprovada pela Direção da ADA, é responsável por todo o processo de coordenação da equipa
pedagógica, assim como pela articulação entre as diferentes componentes de formação, entre
as diversas disciplinas, bem como tudo o que se relaciona com a preparação da Formação em
Contexto de Trabalho.
A Orientação Educativa de cada turma é atribuída a professores internos da Escola e
preferencialmente acompanha todo o ciclo formativo do aluno.

DB/ Escola Profissional de Montemor-o-Velho

12

Stakeholders relevantes
Os stakeholders são o grupo de pessoas ou entidades que possuem algum tipo de interesse
nos processos e resultados da organização, bem como no planeamento de projetos ou
atividades e que podem afetar ou serem afetados pelos objetivos da organização. A
quantidade de stakeholders demonstra a visibilidade e a importância que os projetos da
organização e ela própria possuem. Os stakeholders mais relevantes para a instituição são:
Direção ADA
Órgão coletivo, composto por três elementos eleitos entre os associados da ADA. Atualmente
a Direção é constituída pelo representante da Câmara Municipal de Montemor-o-Velho, que
preside, por um representante da Associação Fernão Mendes Pinto e um representante da
Lacticoop, CRL. A Direção reúne pontualmente sem periodicidade definida.
Direção Executiva / Direção Financeira
Órgão unipessoal, nomeado pela direção da ADA, com competências ao nível da decisão e
coordenação de todos os processos da escola.
Direção pedagógica
Órgão unipessoal, nomeado pela direção da ADA, com competências ao nível da decisão e
coordenação de todos os processos pedagógicos da escola.
Responsável Qualidade
Na dependência da Direção Executiva/Financeira, forma com este e com o diretor pedagógico
o Grupo Dinamizador da Qualidade.
Coordenadores de Curso
A Coordenação técnico-pedagógica dos cursos é proposta pela Direção Pedagógica e aprovada
pela Direção da ADA. São usualmente professores da área técnica do respetivo curso,
desempenhando esta função em acumulação com a de professor. São responsáveis por todo o
processo de coordenação da equipa pedagógica, assim como pela articulação entre as
diferentes componentes de formação, entre as diversas disciplinas, bem como tudo o que se
relaciona com a preparação, acompanhamento e avaliação da Formação em Contexto de
Trabalho e das PAP’s.
OET´s
A Orientação Educativa de cada turma é atribuída a professores internos da Escola
acompanhando preferencialmente todo o ciclo formativo do aluno. Para além de coordenarem
o processo de avaliação do desempenho escolar dos alunos, são uma peça fundamental no
combate aos principais problemas detetados na análise dos indicadores, nomeadamente à
desistência e abandono escolares e nas questões disciplinares. Presidem os Conselhos de
Turma.
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Professores
Grupo constituído por um total de 25 colaboradores, 9 internos a tempo inteiro e 16 externos
a tempo parcial e em regime de prestação de serviços. No grupo dos professores internos, um
não tem tarefas letivas, exercendo exclusivamente como diretor financeiro e diretor
pedagógico da EPM, outros dois apenas exercem parcialmente como professores, acumulando
outras funções. Por género, este grupo é constituído por 16 homens e 9 mulheres. É aos
professores que cabe o planeamento, concretização e avaliação das atividades letivas ao nível
das disciplinas e ainda a avaliação de desempenho dos alunos.
Outro Pessoal não Docente
Três administrativos afetos aos Serviços de Apoio Pedagógico, quatro funcionários afetos a
várias tarefas (serviços de limpeza, transportes, exploração agrícola, etc.), um técnico superior
afeto aos serviços de informática (acumulando com funções letivas), um técnico superior afeto
aos serviços de contabilidade e uma psicóloga em regime de prestação de serviços a meio
tempo, num total de 10 colaboradores (5 homens e 5 mulheres). Garantem o cumprimento
das obrigações legais e processuais a nível, administrativo, pedagógico e financeiro. O pessoal
não docente deve colaborar, também, no acompanhamento e integração dos alunos na
comunidade educativa, incentivando o respeito pelas regras de convivência, promovendo um
bom ambiente educativo e contribuindo, em articulação com os docentes e os
pais/encarregados de educação, para prevenir e resolver problemas comportamentais e de
aprendizagem.
Alunos
No presente ano letivo, frequentam a escola um total de 153 alunos. 106 em cursos
profissionais, 30 em cursos de educação e formação de jovens e 17 num curso de educação e
formação de adultos. Participam na definição dos objetivos e metas a atingir através dos seus
representantes. Respondem aos diversos inquéritos aplicados. Pela sua participação e
empenho nas atividades de aprendizagem são a principal garantia para que os objetivos e
metas sejam atingidos.
Pais e Encarregados de Educação
Pais e encarregados de educação dos alunos que frequentam a escola. No final do ano de 2019
foi criada uma Comissão de Pais com o objetivo de representar os pais/encarregados de
educação nos momentos formais e nos órgãos da escola existentes (Conselho consultivo) ou a
criar (Conselho Pedagógico).
Empresas e/ou Instituições
Para uma melhor caracterização, dividimos estes stakeholders externos em quatro grupos:
Associados da ADA
Câmara Municipal de Montemor-o-Velho;
Associação Fernão Mendes Pinto;
Santa Casa da Misericórdia de Montemor-o-Velho;
Cooperativa Agrícola do Concelho de Montemor-o-Velho;
Caixa de Crédito Agrícola Mútuo da Abrunheira;
Associação Beneficiários da Obra de Fomento Hidroagrícola do Baixo Mondego;
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Lacticoop – União de Cooperativas de Produtores de Leite de entre o Douro e o Mondego.
Empresas Empregadoras e Acolhedoras de Estágios
Diversas empresas.
Instituições do Ensino Superior com protocolos estabelecidos com a ADA
ISEC - Instituto Superior de Engenharia de Coimbra;
ISCAC - Instituto Superior de Contabilidade e Administração de Coimbra.
ESAC - Escola Superior Agrária de Coimbra
Associações Empresariais
ACIFF - Associação Comercial e Industrial da Figueira da Foz;
NERC - Núcleo Empresarial do Centro.
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Oferta formativa de nível 4

Turmas por ano letivo
Designação

Informática de Gestão

17/18

18/19

IV

IV

19/20

MH

Multimédia

17/18

18/19

1

1

MI

MJ

MJ

MJ

MK

MK

ASA
ASB

Manutenção Industrial Mecatrónica
Turismo Ambiental e Rural

TAR5

1

1

1

1

1

½

½

18/19

12

12

ASB

19/20

23

21

25

21

19

19

9

½
½

½
½

12
15

½

13
9

7

ASC

½

9

MIA

1

14

TAR5

1

TPA8

Produção Agrária

17/18

24

ML

Auxiliar de Saúde

19/20

1

MI

ASA

Nº de alunos
no inicio do ano letivo

Tipologia

1

13

1

19

TPA9

TPA9

TPA10

TPA10

TPA10

TPA11

TPA11

1

TPA12

1

1

1

1

1

1

Totais
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11

10

24

19

17

15

10
12

166

149

109
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Diagnóstico da situação face ao Quadro EQAVET
As duas escolas, Escola Profissional de Montemor-o-Velho e Escola Profissional Agrícola Afonso
Duarte, não possuem nenhum sistema de garantia da qualidade. A decisão de avançar para a
criação e posterior certificação de um sistema de garantia da qualidade não surge 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 préexistente 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 deste ano.
Impunha-se como primeira tarefa um diagnóstico da situação. O mesmo foi efetuado e dele
resultam 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
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(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).
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
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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.
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Opções a tomar no processo de alinhamento
Partindo do pressuposto inicial de que a criação de um Sistema de Garantia da Qualidade
alinhado com o EQAVET deve ser:
1 - Sustentada por práticas de autoavaliação que permitam refletir acerca do nosso contexto,
recursos, desempenhos, formas de atuação e projetar-se no futuro;
2 - Complementada com práticas de heteroavaliação que permitam uma avaliação e
reconhecimento externo do trabalho desenvolvido.
Tendo em consideração que os princípios fundamentais a observar no processo de
alinhamento, passíveis de verificação uma vez realizado o processo são:
1 - Visão estratégica e visibilidade dos processos e resultados na gestão da EFP;
2 - Envolvimento dos stakeholders internos e externos;
3 - Melhoria contínua da EFP utilizando os indicadores selecionados;
4 - Utilização das quatro fases do ciclo de qualidade (planeamento, implementação, avaliação
e revisão).
Não esquecendo os grandes objetivos definidos pelo POCH:
1 - A promoção do sucesso e a redução do abandono escolar;
2 - A melhoria da empregabilidade através do ajustamento das ofertas com as necessidades do
mercado de trabalho;
5 - A promoção da qualidade e da regulação do sistema de educação e formação.
E, por último, as particulares circunstâncias desta instituição que são o facto de estarmos
perante uma “fusão” de duas escolas com toda a incerteza e indefinição que este processo
acarreta e estarmos também, em simultâneo e pela primeira vez, a implementar um sistema
de garantia da qualidade, alinhado com a norma europeia EQAVET, devidamente certificado.
Posto isto, as principais opções a tomar no âmbito do processo de criação de um sistema de
garantia da qualidade alinhado com o EQAVET são:
- Assumir a criação do sistema de garantia da qualidade como uma prioridade, criando as
condições para que o mesmo venha a ser uma realidade;
- Assumir o planeamento estratégico e a melhoria contínua como ferramentas de gestão,
adotando-as como prática diária;
- Promover uma participação mais ativa dos stakeholders, sensibilizando-os para a importância
do seu papel na concretização dos objetivos que nos propomos alcançar;
- Promover uma reflexão sobre o papel da Associação Diogo da Azambuja e dos seus
associados face à nova realidade resultante da "união" das duas escolas e da implementação
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de um sistema de garantia da qualidade. Nessa reflexão deverão, entre outras, ser abordadas a
seguintes questões:
- A necessidade de definição de um novo modelo de gestão para a "Nova Escola
Profissional de Montemor-o-Velho" e a nomeação dos detentores dos cargos da
gestão de topo;
- Procurando conciliar a necessidade de ter boas condições materiais (oficinas,
laboratórios) para os cursos ministrados/a ministrar (o que implica elevados
investimentos) e uma diversificada oferta formativa (probabilidade de maior nº de
alunos inscritos), que oferta formativa para a nova escola? Que áreas de formação?
Que modalidades de formação?
- Numa lógica de rentabilização de recursos e tendo como objetivo promover a
sustentabilidade financeira, impõe-se uma reflexão sobre que outros tipos de
serviços poderemos prestar à comunidade, às empresas e aos associados da ADA?
- Escolha do novo nome para a escola.
- Elaborar o Projeto Educativo da “nova” escola. Não sendo uma realidade nova (há muito que
se elaboram projetos educativos, planos e relatórios de atividades…), uma mudança de
paradigma se impõe. O projeto educativo não pode ser um documento vago cheio de boas
intenções que depois de terminado se guarda numa gaveta, não serve de guia para a atividade
diária, não tem metas quantificadas, não é avaliado, não é assumido como ferramenta de
gestão. Este Projeto Educativo da “Nova Escola Profissional de Montemor-o-Velho”, para o
próximo quadriénio, será o “roadmap” aglutinador do percurso estratégico de toda a
organização e a metodologia para a sua elaboração assentará no diagnóstico efetuado e na
reflexão conjunta com os diferentes stakeholders, tendo como pano de fundo as exigências
inerentes à criação de um sistema de qualidade e sua certificação.
- Reformular o Regulamento Interno adequando-o à realidade de uma nova escola.
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2ª parte
Sistema de garantia da qualidade a criar ou adaptar
em resultado do processo de alinhamento
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Metodologias para a participação dos stakeholders
DIREÇÃO da ADA
Nível de
Intervenção

Envolvimento
Decisão de implementação do Sistema de
Avaliação da Qualidade

Momento de
Envolvimento

Sedes e Evidências de
Envolvimento

No início do
processo

Definição do modelo de gestão da "Nova Escola
Profissional de Montemor-o-Velho" e do seu
enquadramento no âmbito da ADA.

Decisão

Nomeação dos detentores dos cargos da gestão
de topo
Reflexão sobre a oferta formativa para a nova
escola. (áreas, modalidades, níveis, cursos)

Janeiro a Junho
2020

Definição de uma política de qualidade que
potencie a qualidade pedagógica e administrativa
da escola, com o objetivo de promover o sucesso
educativo e desenvolver uma gestão mais
eficiente
Controlo

Discussão do Projeto Educativo
Aprovação do Documento Base - EQAVET (1º ano)
Aprovação do Plano de Ação - EQAVET (1º ano)

Decisão

Controlo

Decisão

Reuniões de Direção
--Atas das reuniões
Maio 2020

Aprovação:
Relatório do Operador - EQAVET (1º ano)

Setembro 2020

Aprovação:
Plano de Atividades para o ano letivo 2020/2021

Outubro 2020

Discussão da Oferta Formativa 2021/2022
Discussão Regulamento Interno

Fevereiro 2021

Aprovação:
Relatório de Atividades anual 2020/2021
Relatório de Progresso Anual - EQAVET
Plano de Melhorias - EQAVET
Plano de Atividades para o ano letivo 2021/2022
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DIREÇÃO EXECUTIVA / DIREÇÃO FINANCEIRA
Nível de
Intervenção

Execução

Execução

Envolvimento

Momento de
Envolvimento

Sedes e Evidências de
Envolvimento

Elaboração do Plano de Atividades e Orçamento e
Relatório de Atividades e Contas da ADA

Plano e
Orçamento
Anualmente
em Novembro
--Relatório e
Contas
Anualmente
em Março

Reuniões com Diretor Pedagógico,
Resp. Qualidade e Direção ADA;
Reunião Conselho Fiscal;
Reunião Ass. Geral ADA
--Proposta de Plano de Atividades e
Orçamento e Relatório de
Atividades e Contas da ADA;
Parecer do Conselho Fiscal;
Ata Ass. Geral ADA

Anualmente
em Fevereiro

Reunião c/Coord. Curso e Diretor
Pedagógico;
Reunião Conselho Pedagógico;
Reunião Conselho Consultivo;
--Proposta de Oferta Formativa;
Pareceres do Conselho Pedagógico
e Conselho Consultivo

Elaboração de proposta de Oferta Formativa

Reuniões com Dir. Pedagógico,
Coord. Curso e Resp. Técnicos
--Estudo Mercado, Plano Divulgação

Definir estratégias para aumentar as receitas
próprias

Reuniões com Direção ADA, Dir.
Pedagógico e Coord. Curso
--Obras executadas
Redistribuição dos espaços

Assegurar a adequação das infraestruturas:
Execução das obras necessárias
Otimização da utilização dos espaços em função
das necessidades atuais e futuras

Execução
Decisão

Decisão

Execução
Decisão

Assegurar a existência dos equipamentos e
software, necessários ao bom funcionamento da
escola: Definição anual das necessidades;
Definição das regras de gestão, manutenção e
utilização; Melhoria da integração e rentabilidade
dos softwares existentes; Melhoria da qualidade
da informação e do seu armazenamento,
tornando-a mais segura, útil e acessível

Reuniões com Diretor Pedagógico,
Coordenadores de Curso e
Responsável Informática
--Plano de Aquisição Equipamentos
Regulamento de utilização
Propostas de melhoria

Assegurar uma correta e eficaz gestão dos
recursos humanos

Taxa de execução das
atividades/tarefas do Eixo 4 do
Plano Operacional

Criação e execução de um Plano Anual de
Organização e Participações em Eventos de
terceiros (Festival do Arroz, Feira do Ano, Entrega
de Diplomas, Mondego Agrícola, entre outros)

Reuniões com Dir. Pedagógico,
Coord. Curso e Resp. Técnicos
--Plano Anual de Organização e
Participação em Eventos

Criação da imagem institucional da nova escola
Reformulação do site
Reforçar a participação em redes, colóquios,
congressos e outros fóruns que abordem
temáticas relacionadas com o ensino e formação
profissional, assim como a participação em
Associações, Uniões e Federações de âmbito
regional e nacional
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Ao longo do
ano letivo

Logotipo; Manual de normas
gráficas; Site reformulado e com a
nova imagem

Nº de participações
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DIREÇÃO PEDAGÓGICA
Nível de
Intervenção

Execução

Envolvimento

Momento de
Envolvimento

Elaboração do Plano de Atividades otimizando as
propostas de atividades dos diferentes cursos
procurando criar atividades mais transversais
Anualmente
em Setembro

Sedes e Evidências de
Envolvimento
Reuniões com Diretor Executivo /
Financeiro, Coordenadores Curso
e Responsável Qualidade;
Reunião Conselho Pedagógico
--Alterações introduzidas nos
documentos; Parecer Conselho
Pedagógico

Decisão

Distribuição de Serviço docente e elaboração de
horários

Reuniões com Diretor Executivo /
Financeiro e Coordenadores Curso
--Mapa de distribuição serviço;
Horários

Controlo

Supervisão do processo de inscrições e matrículas

Dados inseridos no SIGO e dBGEP

Estágios
Definição dos professores acompanhantes
Avaliação Global

Lista professores acompanhantes;
Indicadores

PAP's
Designação dos professores acompanhantes
Avaliação individual Apresentação final
Avaliação Global

Reunião c/ Coordenadores Curso;
Participação no Júri das PAP`s
--Lista professores acompanhantes;
Pauta Notas; Indicadores

Execução

Avaliação quantitativa e qualitativa do
desempenho dos alunos
Avaliação da execução do Plano de Atividades
Avaliação da execução "física"

No final de
cada período
letivo

Pautas; Atas Conselhos de Turma;
Relatórios das Atividades; Mapas
de execução pedagógica do dBGEP

Análise de resultados intermédios e propostas de
medidas de melhoria

No final do 1º
e 2º períodos
letivos

Reunião c/ Coord. Curso e OET’s
--Relatório Atividades Intermédio;
Plano de Atividades retificado;
Novos Horários

No final do ano
letivo

Reunião c/ Coord. Curso e OET’s;
Reunião Conselho Pedagógico
--Relatório de Atividades Anual;
Plano de melhorias para o ano
letivo seguinte;
Parecer Conselho Pedagógico

Análise dos resultados de cada ano lectivo e
proposta de medidas de melhoria

Controlo

Execução

Decisão

Supervisão da execução do Plano de Formação
para colaboradores

Ao longo do
ano letivo

Planeamento da estratégia para as candidaturas a
projetos europeus
Elaboração das candidaturas a novos cursos /
turmas
Plataforma Informática de ensino à distância:
Escolha da plataforma
Definição das regras de utilização
Criação da estrutura (turma / disciplinas /
professores / alunos)
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Até Julho 2020

Nº de ações realizadas; Nº de
formandos envolvidos
Reunião com Diretor Executivo /
Financeiro e Coordenadores Curso
--Elaboração de uma candidatura
por ano ao programa ERASMUS
De acordo com a decisão de oferta
formativa
Reunião com Diretor Executivo /
Financeiro, Coordenadores Curso,
OET’s e Resp. Informática
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RESPONSÁVEL QUALIDADE
Nível de
Intervenção

Envolvimento

Momento de
Envolvimento

Reuniões Grupo Dinamizador da
Qualidade c/ Coord. Curso, OET’s e
Direção da ADA;
Reunião Geral de Escola
--Alterações introduzidas nos
documentos

Elaboração de proposta para o Projeto Educativo
e reformulação do Regulamento Interno
Planeamento da implementação do Sistema de
Garantia da Qualidade (Documento Base e Plano
de Ação).

Definição dos stakeholders, suas
responsabilidades e envolvimento

Execução

Definição do funcionamento e composição do
Conselho Consultivo

Até Junho
2020

Elaboração de guiões diferenciados de
apresentação do Sistema de Garantia da
Qualidade a todos os stakeholders.

Reuniões Grupo Dinamizador da
Qualidade c/ Coord. Curso, OET’s
--Lista dos indicadores e respetiva
fórmula de cálculo;
Metodologias e calendarização da
recolha de informação;
Inquéritos

Coordenação do processo de recolha de dados,
tratamento da informação e cálculo de
indicadores
Avaliação dos resultados obtidos tendo em conta
os objetivos e metas estabelecidos e elaboração
dos Planos de Melhoria, Relatório do Operador e
Relatórios de Progresso Anual EQAVET

Indicadores quantificados

Ao longo do
ano letivo
2020/2021

Reuniões Grupo Dinamizador da
Qualidade c/ Coord. Curso, OET’s
--Planos de Melhoria, Relatório do
Operador e Relatórios de
Progresso Anual EQAVET
Divulgação dos resultados junto da
comunidade educativa e do
público em geral

Divulgação dos resultados
Pedido de Certificação EQAVET

Reuniões Grupo Dinamizador da
Qualidade c/ Coord. Curso, OET’s e
Direção da ADA;
Reunião Geral de Escola
--Lista dos stakeholders, suas
responsabilidades e envolvimento;
Proposta de Regulamento para o
Conselho Consultivo
Powerpoints apresentados
nas diferentes reuniões

Definição da informação relevante necessária
para a construção dos indicadores; Construção
das fórmulas de cálculo; Metodologias de recolha
de dados; Calendarização da recolha de
informação

Controlo e
Execução

Sedes e Evidências de
Envolvimento

Maio 2020

Execução
Elaboração de um diagnóstico das necessidades
de formação e definição de um plano de
formação a partir do Mapa de Competências e do
Inquérito às Necessidades de Formação

Setembro 2020

Criação de uma maior organização documental,
bem como controlo de registos e uniformização
de imagem

Reuniões Grupo Dinamizador da
Qualidade c/ Coord. Curso, OET’s e
Até julho 2020
Outro Pessoal Não Docente
e ao longo do
--ano letivo
Novos Modelos de Documentos;
2020/2021
Circuitos de Informação
otimizados
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Inquérito de Necessidades de
Formação;
Plano de Formação para
Colaboradores
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COORDENADORES DE CURSO
Nível de
Intervenção

Envolvimento

Coordenação da equipa pedagógica de cada
curso, assegurando a articulação entre as
diferentes componentes de formação e entre as
diferentes disciplinas

Momento de
Envolvimento

Sedes e Evidências de
Envolvimento

Início do ano
letivo

Reuniões de Coordenação
--Planificação curricular por
curso / turmas; Distribuição de
serviço por turma; Proposta
Plano de Atividades por Curso

Execução
Coordenação da Formação em Contexto de
Trabalho e das PAP’s. (preparação,
acompanhamento, avaliação)
Ao longo do
ano letivo

Participação

Participação na elaboração do Projeto Educativo,
Regulamento Interno, Plano e Relatório de
Atividades, Documento Base e Plano de Ação
EQAVET e nos subsequentes Planos de Melhoria e
Relatórios de Progresso Anual EQAVET
Participação na elaboração da proposta de Oferta
Formativa.

Controlo

Coordenação da consulta de antigos alunos
através da aplicação de questionários.

Lista de Empresas e respetivos
técnicos Acompanhantes;
Protocolos de Estágio; Ficha
Acompanhamento FCT; Notas
de estágio; Lista de Projetos
Aprovados; Notas de PAP

Reuniões Grupo Dinamizador
da Qualidade
--Registo presenças;
Propostas dos diferentes
documentos para aprovação
Anualmente
em Janeiro
Dados introduzidos no dBGEP

Definição da informação relevante necessária
para a construção dos indicadores

Até Julho 2020

Reuniões Grupo Dinamizador
da Qualidade
--Registo presenças;
Informação para indicadores;
Fórmulas de Cálculo;
Fichas de registo de
informação

No final de
cada período
letivo

Reunião com Dir. Pedagógico,
Dir. Executivo / Financeiro,
Coord. Curso e OET’s
--Relatório de Atividades
Intermédio e Propostas de
Melhoria aprovados

Construção das fórmulas de cálculo dos
indicadores
Criação de uma maior organização documental,
bem como controlo de registos e uniformização
de imagem - Registo de informação para
indicadores
Participação

Criação de uma maior organização documental,
bem como controlo de registos e uniformização
de imagem - Registo de informação Actividades

Discussão do Relatório de Atividades Intermédio e
propostas de melhoria
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OET’s
Nível de
Intervenção

Envolvimento

Combate aos principais problemas detetados na
análise dos indicadores, nomeadamente à
desistência e abandono escolares, assiduidade e
questões disciplinares

Execução

Momento de
Envolvimento

Sedes e Evidências de
Envolvimento

ao longo do
ano letivo

Reuniões / contactos
telefónicos / envio de
informação para: Pais e
encarregados de educação,
Técnicos CPCJ, SS e Tribunais
--Registos

Avaliação dos Indicadores de desempenho
individual dos alunos durante o ciclo formativo e
propostas de medidas de melhoria

Conselhos de Turma
--Pautas; Propostas de Medidas
de Melhoria

Divulgação de resultados dos Indicadores de
desempenho individual dos alunos durante o ciclo
formativo

Envio e afixação da
informação resultante dos
Conselhos de Turma para os
alunos e /ou Encarregados de
Educação

No final de
cada período
letivo

Discussão do Relatório de Atividades Intermédio e
propostas de melhoria

Reunião com Dir. Pedagógico,
Dir. Executivo / Financeiro,
Coord. Curso e OET’s
--Relatório de Actividades
Intermédio e Propostas de
Melhoria aprovados

Participa na elaboração do Documento Base e
Plano de Ação EQAVET e nos subsequentes Planos
de Melhoria e Relatórios de Progresso Anual
EQAVET

Reuniões Grupo Dinamizador
da Qualidade
--Registo presenças;
Propostas dos diferentes
documentos para aprovação

Participação

Ao longo do
ano letivo

PROFESSORES
Nível de
Intervenção

Execução

Envolvimento

Momento de
Envolvimento

Sedes e Evidências de
Envolvimento

Participar na definição da composição modular das
disciplinas de cada curso e as respetivas cargas horárias
anuais, na elaboração da proposta de objetivos e metas a
atingir nas disciplinas das turmas onde lecionam e na
elaboração de uma proposta de atividades anual por
curso

Início do ano
letivo

Reuniões de
Coordenação de Curso

Avaliar quantitativa e qualitativamente os resultados dos
alunos e definir as estratégias a implementar para atingir
os objetivos definidos

No final de
cada período
letivo

Conselhos de Turma
--Atas das reuniões

Aplicar as medidas de melhoria aprovadas

Ao longo do
ano letivo
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Nível de
Intervenção

Participação

Envolvimento

Momento de
Envolvimento

Sedes e Evidências de
Envolvimento

Contributos para o Projeto Educativo, Regulamento
Interno, Documento Base, Plano de Ação EQAVET e Plano
de Melhoria EQAVET

Reuniões Gerais de
Escola
--Registo presenças

Através dos seus representantes, dar parecer sobre o
Projeto Educativo, Regulamento Interno, Plano de
Atividades, Documento Base e Plano de Ação EQAVET e
Oferta Formativa

Conselho Consultivo
--Atas das reuniões

Ao longo do
ano letivo

Através dos seus representantes, dar parecer sobre o
Plano e Relatório de Atividades Anuais, Plano de Melhoria
e Relatório de Progresso Anual EQAVET e Oferta
Formativa

Conselho Pedagógico
--Atas das reuniões

Resposta aos inquéritos de satisfação e de necessidade de
formação

Dados dos Inquéritos

OUTRO PESSOAL NÃO DOCENTE
Nível de
Intervenção

Participação

Envolvimento

Momento de
Envolvimento

Sedes e Evidências de
Envolvimento

Contributos para o Projeto Educativo, Regulamento
Interno, Documento Base, Plano de Ação EQAVET e Plano
de Melhoria EQAVET

Reuniões Gerais de
Escola
--Registo presenças

Através dos seus representantes, dar parecer sobre o
Projeto Educativo, Regulamento Interno, Plano de
Atividades, Documento Base e Plano de Ação EQAVET e
Oferta Formativa

Conselho Consultivo
--Atas das reuniões

Ao longo do
ano letivo

Através dos seus representantes, dar parecer sobre o
Plano e Relatório de Atividades Anuais, Plano de Melhoria
e Relatório de Progresso Anual EQAVET e Oferta
Formativa

Conselho Pedagógico
--Atas das reuniões

Resposta aos inquéritos de satisfação e de necessidade de
formação

Dados dos Inquéritos
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ALUNOS
Nível de
Intervenção

Participação

Envolvimento

Momento de
Envolvimento

Sedes e Evidências de
Envolvimento

Participar na reunião onde são apresentados os objetivos
do projeto educativo da escola e o regulamento interno
(Alunos em início de formação)

Inicio do ano
letivo

Registo de Presenças

Responder aos diversos inquéritos

Dados dos Inquéritos

Através dos seus representantes, dar parecer sobre o
Projeto Educativo, Regulamento Interno, Plano de
Atividades, Documento Base e Plano de Ação EQAVET e
Oferta Formativa

Conselho Consultivo
--Atas das reuniões

Ao longo do
ano letivo

Através dos seus representantes, dar parecer sobre o
Plano e Relatório de Atividades Anuais, Plano de Melhoria
e Relatório de Progresso Anual EQAVET e Oferta
Formativa

Conselho Pedagógico
--Atas das reuniões

PAIS E ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO
Nível de
Intervenção

Participação

Envolvimento

Momento de
Envolvimento

Sedes e Evidências de
Envolvimento

Participar na reunião onde são apresentados os objetivos
do projeto educativo da escola e o regulamento interno
(Pais e Encarregados de Educação de alunos em início de
formação)

Início do ano
letivo

Registo de Presenças

Participar em reuniões com o OET , o diretor pedagógico
e/ou a psicóloga sempre que solicitado

Sempre que
necessário

Registos das reuniões

Maio

Dados dos Inquéritos

Resposta ao Inquérito de Satisfação
Através dos seus representantes, dar parecer sobre o
Projeto Educativo, Regulamento Interno, Plano de
Atividades, Documento Base e Plano de Ação EQAVET e
Oferta Formativa
Através dos seus representantes, dar parecer sobre o
Plano e Relatório de Atividades Anuais, Plano de Melhoria
e Relatório de Progresso Anual EQAVET e Oferta
Formativa
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Conselho Consultivo
--Atas das reuniões
Conselho Pedagógico
--Atas das reuniões
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EMPRESAS E/OU INSTITUIÇÕES
Nível de
Intervenção

Momento de
Envolvimento

Sedes e Evidências de
Envolvimento

Ao longo do
ano letivo

Conselho Consultivo
--Atas das reuniões

Proporcionar a realização de estágios curriculares

Período de
realização dos
estágios

Protocolos de estágio

Participar na avaliação da qualidade da formação e
apresentar propostas de melhoria

Júri das PAP’s

Ficha de Avaliação

Avaliar as competências dos trabalhadores diplomados
pela escola

Janeiro (18
meses após a
conclusão do
curso)

Resposta ao Inquérito

Pronunciar-se sobre as necessidades de formação,
atendendo ao tecido económico-social e a rede escolar
do respetivo território

Na fase de
elaboração das
candidaturas

Parecer sobre a oferta
formativa da escola

Envolvimento
Através dos seus representantes, dar parecer sobre o
Projeto Educativo, Regulamento Interno, Plano de
Atividades, Documento Base e Plano de Ação EQAVET e
Oferta Formativa

Participação

SINTESE DO ENVOLVIMENTO DOS STAKEHOLDERS NOS PROCESSOS MAIS RELEVANTES

Projeto Educativo
Regulamento Interno
Plano de Atividades
Relatório de Atividades
Plano de Atividades e
Orçamento ADA
Relatório de Atividades e
Contas ADA

Elabora
proposta

Participa na
elaboração

Contributos

Dá parecer

Aprova

Responsável
Qualidade

Direção ADA
Diretor Executivo /
Financeiro
Diretor Pedagógico
Coordenadores Curso

Professores
Outro Pessoal
Não Docente

Conselho
Consultivo
Conselho
Pedagógico

Assembleia Geral
ADA

Diretor
Pedagógico

Diretor Executivo /
Financeiro
Coordenadores Curso
Responsável da
Qualidade

Conselho
Pedagógico

Direção ADA

Diretor
Executivo /
Financeiro

Direção ADA
Diretor Pedagógico
Responsável Qualidade

Conselho
Fiscal ADA

Assembleia Geral
ADA

Documento Base - EQAVET
(1º ano)
Plano de Ação - EQAVET
(1º ano)
Relatório do Operador EQAVET (1º ano)

Responsável
Qualidade

Plano de Melhoria - EQAVET
(anos seguintes)

Diretor Executivo /
Financeiro
Diretor Pedagógico
Coordenadores Curso
OET's

Relatório de Progresso Anual
- EQAVET (anos seguintes)

Oferta formativa

Diretor
Executivo /
Financeiro

Direção ADA
Diretor Pedagógico
Coordenadores Curso
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Professores
Outro Pessoal
Não Docente

Conselho
Consultivo

Direção ADA

Conselho
Pedagógico
Professores
Outro Pessoal
Não Docente

Conselho
Pedagógico

Diretor Executivo
/ Financeiro

Conselho
Pedagógico
Conselho
Consultivo

Assembleia Geral
ADA
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Objetivos e metas a alcançar
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 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 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.
Em linha com o Quadro EQAVET, o sistema de garantia da qualidade que nos propomos
implementar visa uma abordagem sistémica que inclui e correlaciona os diferentes processos e
os diferentes stakeholders e apoia-se em processos de avaliação (interna e externa) baseados
em indicadores que enquadram a revisão e o aperfeiçoamento dos processos e a melhoria dos
resultados.
Assim, seguidamente, apresentamos as metas que pretendemos atingir.
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Objetivos e Indicadores de Concretização

Valores Atuais
%

Metas
2020

OBJETIVO
Melhorar da empregabilidade através do ajustamento das ofertas com as necessidades do mercado de trabalho
Situação dos alunos
após a conclusão do
curso (indicador
EQAVET 5a)

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

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

H - Total Empregados (D + E)

12

33,3%

K - A frequentar estágios profissionais

1

2,8%

O - Total em prosseguimento estudos (M + N)

12

33,3%

I - Diplomados a trabalhar (C + F)

12

50%

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%

Número de diplomados empregados avaliados pelos
empregadores

10

83,3%

90%

MS
3,6

Competências técnicas inerentes ao posto de trabalho

3,5

Planeamento e organização

3,5

Responsabilidade e autonomia

3,6

Taxa de
satisfaçã
o

Comunicação e relações interpessoais

3,5

100%

TS
100%

Trabalho em equipa

3,6

36

64,3%

70%

0

0,0%

2%

15

26,8%

20%

5

8,9%

7,5%

OBJETIVO
Promover o sucesso e a redução do abandono escolar
D - Conclusão no tempo previsto
Informação sobre a
E - Conclusão após o tempo previsto
conclusão dos cursos
(Indicador EQAVET
G - Desistência
4a)
H - Não aprovação
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
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Objetivos e Indicadores de Concretização

Valores
Atuais

Metas
2020

OBJETIVOS
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 de monitorização
do sistema, um variado conjunto de informações sobre o funcionamento e eficiência da escola
Promover a melhoria da qualidade do processo educativo e dos resultados escolares obtidos
Absentismo

(total horas faltas/ volume formação dado)

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%

Cursos Profissionais

61,2%

70,0%

Cursos CEFJ

32,4%

Curso CEFA

0,0%

Global

48,8%

Taxa de Conclusão

(nº de alunos que concluíram / nº de
alunos no inicio do curso)

70,0%

Dados referentes ao ano letivo 2019 / 2020
Data de recolha da informação - Julho 2020
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Objetivos e Indicadores de Concretização

Metas
2020

Valores Atuais

OBJETIVO
Sensibilizar os vários membros da comunidade educativa (stakeholders) para a importância da sua participação
ativa no processo educativo e na vida da escola.
Taxa de Satisfação
Grau de Satisfação dos Alunos

87,8%

Média de Satisfação

3,38

Taxa de Participação

74

Taxa de Satisfação
Grau de Satisfação dos Professores

Média de Satisfação

3,42

Taxa de Participação

20

Taxa de Satisfação
Grau de Satisfação Outros Colaboradores

Média de Satisfação

2,55

Taxa de Participação

6

Taxa de Satisfação
Grau de Satisfação dos Pais/Encarregados
de Educação

Média de Satisfação

3,25

Taxa de Participação

13

Taxa de Satisfação
Grau de Satisfação dos Alunos relativamente
Média de Satisfação
aos Estágios
Taxa de Participação
Taxa de Satisfação
Grau de Satisfação das Empresas
acolhedoras de Estágios

3,4
49,0%

80%

70,7%

75%
3,45

62,5%

80%

48,3%

60%
3

60,0%

80%

89,3%

90%
3,3

10,3%

30%

81,9%

83%

3,48
27

Média de Satisfação

3,77

Taxa de Participação

7

88%

3,5
67,5%

80%

100,0%

100%
3,78

28,0%

50%

Taxa de Satisfação
Grau de Satisfação Empresas/Instituições
participantes em júris das PAP

85%

Média de Satisfação

3,5

Taxa de Participação

90%

OBJETIVO
Promover a melhoria da organização e dos seus níveis de eficiência, assegurando a disponibilidade de
informação de gestão do sistema
Taxa de execução pedagógica

(mód. lecionados e avaliados
/ mód. previstos)

90,1%

95%

Taxa de execução física

Horas dadas / Horas
previstas

97,8%

100%

Módulos com execução física diferente da
prevista

Nº de módulos com
execução física diferente da
prevista

64,3%

10%

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
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Objetivos e Indicadores de Concretização

Valores Atuais

Metas
2020

OBJETIVO
Garantir a credibilidade do desempenho da escola

Evolução da Oferta Formativa e da Procura

Cursos Profissionais

43

45

Cursos CEFJ

15

15

Cursos CEFA

18

---

Visibilidade em meios de comunicação e nas
redes sociais
Valorização institucional
Dados referentes ao ano letivo 2019 / 2020
Data de recolha da informação - Junho e Julho 2020

Nota:
Para os indicadores assinalados a amarelo, Grau de Satisfação Empresas/Instituições

participantes em júris das PAP, 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.
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Indicadores a utilizar
Indicador

O que mede

Indicadores que medem o sucesso da formação (calculados após o término da mesma)
Informação sobre a conclusão dos cursos
(Indicador EQAVET 4a)

Sucesso / insucesso e abandono escolar

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

Empregabilidade

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

Empregabilidade na área de formação

Satisfação dos Empregadores (Indicador EQAVET 6b3)

Satisfação dos Empregadores

Indicadores que medem o sucesso da formação (calculados durante o processo formativo)
Absentismo

Absentismo dos alunos

Ultrapassagem do limite de faltas a pelo menos uma
disciplina

Percentagem de alunos que não cumprem o critério
legal de assiduidade para poderem concluir o curso
com sucesso

Taxa de Desistência
Taxa de Sucesso
Comportamento/Indisciplina
Taxa de Conclusão
Outros indicadores que medem a qualidade do processo educativo
Grau de Satisfação dos Alunos

A satisfação dos alunos em relação ao ambiente de
ensino

Grau de Satisfação dos Professores

A satisfação dos professores em relação ao ambiente
de ensino

Grau de Satisfação Outros Colaboradores

A satisfação dos outros colaboradores em relação ao
ambiente de ensino

Grau de Satisfação Pais/Encarregados de Educação

A satisfação dos pais/encarregados de educação em
relação ao ambiente de ensino

Grau de Satisfação dos Alunos relativamente aos Estágios

A satisfação dos alunos relativamente ao estágio

Grau de Satisfação Empresas/Instituições Acolhedoras de
Estágios

A satisfação das empresas/instituições acolhedoras
de estágios

Grau de Satisfação Empresas/Instituições Participantes
em Júris das PAP

A satisfação das empresas/instituições participantes
nos júris das PAP

Taxa de Execução Pedagógica (módulos lecionados)

Cumprimento dos planos curriculares e das
planificações de cada disciplina definidos no início de
cada ano letivo;
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Taxa de Execução Física (horas lecionadas)

Cumprimento da distribuição de serviço docente

Módulos com execução física diferente da prevista

Percentagem de módulos com execução física
diferente do previsto

Taxa de Execução do Plano Anual de Organização e
Participações em Eventos

A execução do Plano Anual de Organização e
Participações em Eventos

Taxa de Execução do Projeto Educativo

A execução do Projeto Educativo

Taxa de Execução do Plano de Formação para
Colaboradores

A execução do Plano de Formação para
Colaboradores

Taxa de Execução do Plano de Atividades

A execução do Plano de Atividades

Evolução da Oferta Formativa e da Procura

Nº de novos alunos inscritos em cada ano letivo

Visibilidade em Meios de Comunicação e nas Redes
Sociais

Nº de notícias em órgãos de comunicação social; Nº
de publicações nas redes sociais e o seu impacto

Valorização Institucional

nº de participações em redes, colóquios, congressos e
outros fóruns, assim como a participação em
Associações, Uniões e Federações de âmbito regional
e nacional
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Descritores EQAVET/práticas de gestão a utilizar

PLANEAMENTO
- 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;
- Os colaboradores participam 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
IMPLEMENTAÇÃO
- 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 dos colaboradores 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.

AVALIAÇÃO
- 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 dos colaboradores;
- 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.

REVISÃO
- 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.
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Metodologias de recolha de dados e de feedback
Indicador

Mecanismos de Operacionalização
Recolha de Dados

Calendarização

Responsável

Tratamento
dos dados
recolhidos

Indicadores que medem o sucesso da formação (calculados após o término da mesma)

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

-------

1º Momento
Janeiro do ano
seguinte ao ano do
término do ciclo de
formação
2º Momento
Janeiro do 2º ano
seguinte ao ano do
término do ciclo de
formação

Situação dos alunos após a
conclusão do curso
(indicador EQAVET 5a)
Área profissional dos
ex-alunos
(indicador EQAVET 6a);

Recolha de dados via
telefone e/ou por inquérito
e lançamento no dBGEP

Janeiro do 2º ano
seguinte ao ano do
término do ciclo de
formação

Satisfação dos
Empregadores
(Indicador EQAVET 6b3);

Cálculo automático
pelo dBGEP
--Responsável
Qualidade
Coordenadores de
Curso com a
colaboração dos
Serviços de Apoio
Pedagógico

Indicadores que medem o sucesso da formação (calculados durante o processo formativo)
Absentismo

dBGEP

Contínuo

OET´s

Ultrapassagem do limite
de faltas a pelo menos
uma disciplina

dBGEP

antes dos
Conselhos de
Turma

OET´s

Taxa de Desistência

dBGEP

antes dos
Conselhos de
Turma

OET´s

dBGEP

antes dos
Conselhos de
Turma

OET´s

Faltas disciplinares
registadas no dBGEP;
Participações disciplinares;
Medidas disciplinares
sancionatórias

antes dos
Conselhos de
Turma

OET´s

Taxa de Sucesso

Comportamento /
Indisciplina

Responsável
Qualidade

Outros indicadores que medem a qualidade do processo educativo
Grau de Satisfação dos
alunos; Professores;
Outros Colaboradores;
Pais/Encarregados de
Educação

Recolha de dados por
inquérito on-line

Maio

Grau de Satisfação dos
Alunos relativamente aos
Estágios

Recolha de dados por
inquérito on-line

No final dos
estágios
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Mecanismos de Operacionalização
Indicador
Recolha de Dados

Calendarização

Grau de Satisfação
Empresas/Instituições
Acolhedoras de Estágios

Recolha de dados por
inquérito presencial

No final dos
estágios

Coordenadores Curso

Grau de Satisfação
Empresas/Instituições
Participantes em Júris das
PAP

Recolha de dados por
inquérito presencial

No final das PAP’s

Coordenadores Curso

Taxa de Execução
Pedagógica (módulos
lecionados)

dBGEP

Durante os
Conselhos de
Turma

OET´s

Taxa de Execução Física
(horas lecionadas)

dBGEP

Contínuo

Diretor pedagógico

Módulos com execução
física diferente do previsto

dBGEP

Antes dos
Conselhos de
Turma

OET´s

Taxa de Execução do Plano
Anual de Organização e
Participações em Eventos

A definir

No final de cada
período e no final
do ano letivo

A definir

Taxa de Execução do
Projeto Educativo

A definir

No final do de cada
ano letivo
No final do período
de vigência

A definir

Taxa de Execução do Plano
de Atividades

A definir

No final de cada
período e no final
do ano letivo

A definir

Taxa de Execução do Plano
de Formação para
Colaboradores

A definir

No final de cada
ano letivo

A definir

dBGEP

No final de cada
ano letivo

Responsável Qualidade

Visibilidade em Meios de
Comunicação e nas Redes
Sociais

A definir

No final de cada
ano letivo

A definir

Valorização Institucional

A definir

No final de cada
ano letivo

A definir

Evolução da Oferta
Formativa e da Procura
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Estratégia de monitorização de processos e resultados
Como em qualquer outra organização, o funcionamento de uma escola, é cíclico. Coexistem
diversos ciclos com durações temporais diferentes e que importa monitorizar de forma
diferenciada.
- Um ciclo longo, com a duração de quatro anos, definido pelo Projeto Educativo;
- 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);
- O ciclo de funcionamento, por ano letivo, com inicio em Setembro e final em Julho do ano
seguinte.
Para cada um destes ciclos existe um planeamento inicial e uma avaliação final, sendo que esta
avaliação final será o ponto de partida para o planeamento do ciclo seguinte, numa lógica de
melhoria contínua.
A estratégia de monitorização é também ela diferenciada. Os ciclos formativos terão uma
monitorização trimestral, coincidente com os períodos letivos, a realizar nos Conselhos de
Turma. O planeamento anual (Plano de Atividades) será também monitorizado
trimestralmente. A execução do Projeto Educativo será monitorizada anualmente.
De referir, pelo seu caracter excecional, a existência de dois indicadores que têm uma
monitorização contínua:
- Taxa de execução física (horas lecionadas)
- Taxa de absentismo

Indicador

Monitorização

Medidas de Melhoria /
Resultados

Indicadores que medem o sucesso da formação (calculados após o témino da mesma)
Informação sobre a conclusão dos cursos
(Indicador EQAVET 4a)
Situação dos alunos após a conclusão do
curso (indicador EQAVET 5a)
Área profissional dos ex-alunos (indicador
EQAVET 6a)
Satisfação dos Empregadores (Indicador
EQAVET 6b3)

Reunião com DE/F, DP, CC e OET's
no final do 2º período letivo
--Direção ADA e Cons. Consultivo
(em Fevereiro)
--Conselho Pedagógico
(em Julho)

Propostas de melhoria a incluir no
Plano de Atividades para o ano
letivo 2020/2021

Indicadores que medem o sucesso da formação (calculados durante o processo formativo)
OET's
(monitorização contínua)
Absentismo

Conselhos de Turma (no final
de cada período letivo)
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Indicador

Monitorização

Medidas de Melhoria /
Resultados

Conselhos de Turma (no final
de cada período letivo)
--Reunião com DE/F, DP, CC e
OET's no final de cada período
letivo
--Conselho Pedagógico
(em Julho)

Contactos com Pais/Encarregados de
Educação; Encaminhamentos para
Psicóloga; Estabelecimento de Planos
de Recuperação de Aulas;
Comunicação CPCJ
--Discussão e aprovação de medidas de
melhoria a implementar no período
letivo seguinte
--Propostas de melhoria a incluir no
Plano de Atividades para o ano letivo
2020/2021

Ultrapassagem do limite de faltas em pelo
menos uma disciplina
Taxa de Desistência

Taxa de Sucesso

Comportamento / Indisciplina

Taxa de Conclusão
Outros indicadores que medem a qualidade do processo educativo
Grau de Satisfação dos alunos; Professores;
Outros Colaboradores; Pais/Encarregados de
Educação
Grau de Satisfação dos Alunos relativamente Reunião com DE/F, DP, CC e
aos Estágios
OET's no final de cada período
letivo
Grau de Satisfação Empresas/Instituições
--Acolhedoras de Estágios
Conselho Pedagógico
(em Julho)
Grau de Satisfação Empresas/Instituições
Participantes em Júris das PAP

Discussão e aprovação de medidas de
melhoria a implementar no período
letivo seguinte
--Propostas de melhoria a incluir no
Plano de Atividades para o ano letivo
2020/2021

Taxa de Execução Pedagógica (módulos
lecionados)
Taxa de Execução Física (horas lecionadas)

Monitorização contínua

Novos horários

Reunião com DE/F, DP, CC e
OET's no final de cada período
letivo
--Conselho Pedagógico
(em Julho)

Discussão e aprovação de medidas de
melhoria a implementar no período
letivo seguinte
--Propostas de melhoria a incluir no
Plano de Atividades para o ano letivo
2020/2021

Módulos com execução física diferente do
previsto
Taxa de Execução do Plano Anual de
Organização e Participações em Eventos
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
Visibilidade em Meios de Comunicação e nas
Redes Sociais
Valorização Institucional
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Metodologias para a análise contextualizada dos resultados alcançados e
definição das melhorias a introduzir
Estão considerados três níveis de monitorização/avaliação dos indicadores:
Um primeiro nível que diz respeito aos indicadores de desempenho individual dos alunos
durante o ciclo formativo e cuja análise é feita no âmbito dos Conselhos de Turma com a
participação de todos os professores de cada turma e a coordenação dos respetivos OET’s. A
análise, por aluno, contemplará não só os valores que os indicadores apresentarem naquele
momento como a evolução dos mesmos desde o início do ciclo formativo, permitindo assim
uma visão mais abrangente do percurso de cada aluno. Para os desvios detetados
relativamente às metas estabelecidas serão propostas medidas de melhoria consensualizadas
entre os professores e aprovadas pela Direção Pedagógica.
Um segundo nível onde são monitorizados os indicadores globais. Esta monitorização é feita
no final de cada período letivo em reuniões com o Diretor Executivo/Financeiro, o Diretor
Pedagógico, os Coordenadores de Curso e os OET’s. Nas reuniões efetuadas no final dos 1º e
2º períodos letivos, a verificarem-se desvios, serão consensualizadas medidas de melhoria. Da
reunião a efetuar no final do ano letivo resultarão as propostas de Relatório de Atividades e
Plano de Melhorias para o ano letivo seguinte. Estes documentos serão alvo de discussão e
parecer em Conselho Pedagógico, onde os representantes dos professores, pessoal não
docente, alunos e pais/encarregados de educação poderão dar o seu contributo para a
melhoria dos mesmos.
Um terceiro nível de monitorização que consistirá na análise efetuada ao nível da Direção e
Assembleia Geral da ADA, onde serão analisados e aprovados os Planos e Relatórios de
Atividades. Ainda neste nível, os Indicadores que medem o sucesso da formação (calculados
após o término da mesma) serão monitorizados em sede de Conselho Consultivo (em
Fevereiro).
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Definição da informação a disponibilizar relativa à melhoria contínua da
oferta de EFP, sua periodicidade e formas de divulgação.
A informação relativa aos Indicadores que medem o sucesso da formação (calculados durante
o processo formativo) é enviada trimestralmente para os alunos e/ou encarregados de
educação, por via postal ou eletrónica e afixada na escola em local reservado para o efeito. 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.

PLANO DE DIVULGAÇÃO
Stakeholders internos
Alunos

Outros

Stakeholders externos
Pais / Encarregados
de educação

Empresas e/ou
Instituições

Comunidade
em geral

2020
Setembro
Outubro
Novembro

Dezembro

Desempenho
individual dos
alunos durante o
ciclo formativo
(dados do 1º
período letivo)

Desempenho
individual dos alunos
durante o ciclo
formativo
(dados do 1º período
letivo)

2021

Janeiro

Indicadores que medem o sucesso da
formação (calculados durante o
processo formativo);
Outros indicadores que medem a
qualidade do processo educativo
(dados do 1º período letivo, por turma e
valores globais escola)
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Stakeholders internos
Alunos
Fevereiro

Outros

Stakeholders externos
Pais / Encarregados
de educação

Empresas e/ou
Instituições

Comunidade
em geral

Indicadores que medem o sucesso da formação (calculados após o término da mesma)
(ciclo de formação 2016/2019);

Março

Abril

Desempenho
individual dos
alunos durante o
ciclo formativo
(dados do 2º
período letivo)

Maio

Indicadores que medem o sucesso da
formação (calculados durante o
processo formativo);
Outros indicadores que medem a
qualidade do processo educativo
(dados acumulados do 1º e 2º períodos
letivos, por turma e valores globais
escola)

Desempenho
individual dos alunos
durante o ciclo
formativo
(dados do 2º período
letivo)

Junho

Julho

Desempenho
individual dos
alunos durante o
ciclo formativo
(dados do 3º
período letivo)

Desempenho
individual dos alunos
durante o ciclo
formativo
(dados do 3º período
letivo)

Agosto
Setembro

Indicadores que medem o sucesso da formação (calculados durante o processo formativo);
Outros indicadores que medem a qualidade do processo educativo
(dados acumulados do ano letivo)
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