


O QUE É O EQAVET ?
QUADRO DE REFERÊNCIA EUROPEU 
DE GARANTIA DA QUALIDADE 
PARA A EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO
PROFISSIONAIS



Modelo que a União Europeia tem
para garantir a qualidade das escolas
que têm ensino profissional, que
segue critérios e indicadores aplicados
em outras escolas na Europa.

O QUE É O EQAVET ?



EQAVET é uma
estrutura europeia
para assegurar a
qualidade do
ensino profissional
nos países
membros.

O QUE É O EQAVET ?



AREA EU: 
COMPETÊNCIAS E QUALIFICAÇÕES
• Aliança Europeia para a Aprendizagem
- reforçar a oferta e a qualidade da
aprendizagem em contexto de trabalho
na Europa;

• Alianças de competências setoriais -
promover a cooperação europeia em
setores específicos da economia.

• Concursos de demonstração de
competências - ex: World Skills e
Euroskills

• Melhoria dos sistemas nacionais de
EFP pelo EQAVET

• Agenda para Novas Competências e
Empregos - atingir taxa emprego de
75% entre a população em idade
ativa até 2020

O QUE É O EQAVET ?

2000
Estratégia LISBOA
Economia baseada no conhecimento mais
dinâmica e competitiva do mundo, capaz de
garantir um crescimento económica sustentável,
com mais e melhores empregos, e com maior
coesão social.

2009
Declaração COPENHAGA
Estratégia para melhorar o desempenho,
qualidade e atratividade da EFP a fim de
alcançar os objetivos da Estratégia de Lisboa. 

2000
EUROPA 2020
Crescimento inteligente, sustentável e inclusivo.
Novas prioridades definidas nos objetivos
estratégicos de longo prazo (2011-2020), em
Bruges.



O QUE É O EQAVET ?

2014
Decreto-Lei nº 92/2014, de 20 de junho
PROGRAMAS DE GARANTIA DE QUALIDADE aplicam-se a Escolas profissionais privadas, Escolas
profissionais de referência empresarial (escolas profissionais privadas criadas por empresas ou entidades
empresariais) e a "Escolas profissionais públicas" que definem como  os estabelecimentos de ensino
predominantemente vocacionados para a oferta de cursos de ensino e formação profissional dual, no âmbito do
ensino não superior, que funcionam na dependência do Ministério da Educação e Ciência (MEC) e integram a
rede publica de estabelecimentos de ensino.



Ajuda as escolas dos
estados membros a
documentar, desenvolver,
monitorizar, avaliar e a
melhorar a qualidade do
ensino profissional.

O QUE É O EQAVET ?



Baseia-se na aplicação repetida
de 4 fases interdependentes
do ciclo de garantia de
qualidade:
      Planear
      Implementar
      Avaliar
      Rever

O QUE É O EQAVET ?



COMO É QUE A ESTRUTURA EQAVET
BENEFICIA AS ESCOLAS COM ENSINO    

 PROFISSIONAL E OS ESTUDANTES?



Suporta o reconhecimento
mútuo de qualificações entre
Estados-Membros da UE
tornando a formação mais
atrativa e abrangente.

COMO É QUE A ESTRUTURA EQAVET BENEFICIA AS ESCOLAS
COM ENSINO PROFISSIONAL E OS ESTUDANTES?



Visa melhorar as 
oportunidades de mobilidade, 
o que lhes permite procurarem 
novos empregos ou estudar, 
quer dentro, quer fora, do seu  país 
na união europeia, 
melhorando a empregabilidade 
dos alunos .

COMO É QUE A ESTRUTURA EQAVET BENEFICIA AS ESCOLAS
COM ENSINO PROFISSIONAL E OS ESTUDANTES?



Garante um ensino
profissional de qualidade e
maior probabilidade de
satisfazer as necessidades
do mercado de trabalho.

COMO É QUE A ESTRUTURA EQAVET BENEFICIA AS ESCOLAS
COM ENSINO PROFISSIONAL E OS ESTUDANTES?



         PORQUE É QUE O 
                    ENSINO PROFISSIONAL 
É IMPORTANTE NA EUROPA?



A união europeia identificou o ensino
profissional/vocacional essencial para os jovens 
                               que trabalham numa economia   
                                    moderna como forma de        
                                       promover o emprego  
                                        jovem.

PORQUE É QUE O ENSINO PROFISSIONAL
É IMPORTANTE NA EUROPA?



O ensino profissional está a 
            ajudar a europa a
               permanecer competitiva
               e inovadora. 
               Assim como a facilitar o 
              emprego jovem.

PORQUE É QUE O ENSINO PROFISSIONAL
É IMPORTANTE NA EUROPA?



EQUIPA EQAVET DO
AGRUPAMENTO DE ESCOLAS 
DE PONTE DA BARCA  



EQUIPA EQAVET
DO AGRUPAMENTO

DE ESCOLAS
DE 

PONTE DA BARCA

Professora Sílvia Barbosa

Professora Graça Pires

Professor Filipe Rego

Coordenador Técnico Nuno Gonçalves



CARACTERÍSTICAS DO 
QUADRO EQAVET



CARACTERÍSTICAS 
DO QUADRO 

EQAVET
O Quadro EQAVET integra quatro componentes fundamentais:

• Um ciclo de garantia e melhoria da qualidade, constituído por quatro fases
(Planeamento, Implementação, Avaliação e Revisão);

• Quatro critérios de qualidade, aplicados às fases do ciclo de garantia e melhoria da
qualidade (um critério para cada fase do ciclo);

• Descritores indicativos que especificam os critérios de qualidade, permitindo a sua
“operacionalização” e que estão definidos, quer ao nível do sistema de EFP no seu todo, quer
ao nível da escola;
• Dez indicadores de referência que suportam a monitorização, a avaliação e 
a introdução de melhorias face aos objetivos e metas traçados.



OBJETIVOS DO PROCESSO DE
ALINHAMENTO COM O 
QUADRO EQAVET



Assegurar a qualidade e a
atratividade da EFP, através
do desenvolvimento de uma
cultura organizacional de
 melhoria contínua da EFP

OBJETIVOS 
DO PROCESSO DE 
ALINHAMENTO COM 
O QUADRO EQAVET

OBJECTIVO GENÉRICO



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

Garantir a articulação da política de
garantia e melhoria contínua da
qualidade com os objetivos
estratégicos

OBJETIVOS 
DO PROCESSO DE 
ALINHAMENTO COM 
O QUADRO EQAVET

OBJECTIVOS MAIS ESPECÍFICOS



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

          - quatro fases do ciclo de qualidade
          - critérios de qualidade EQAVET
          - respetivos descritores indicativos;

OBJETIVOS 
DO PROCESSO DE 
ALINHAMENTO COM 
O QUADRO EQAVET



Recolher dados e analisar de forma
sistemática e sistémica os resultados
alcançados e refletir esse exercício na
melhoria contínua das práticas de gestão

Obter o selo EQAVET que comprova que
o sistema de garantia da qualidade está
alinhado com o Quadro europeu.OBJETIVOS 

DO PROCESSO DE 
ALINHAMENTO COM 
O QUADRO EQAVET



PRINCIPIOS DO PROCESSO DE
ALINHAMENTO COM O 
QUADRO EQAVET



Foram definidos 4 princípios EQAVET
fundamentais a observar no processo de
alinhamento, promovendo a ideia de uma
melhoria contínua baseada em práticas de
avaliação sistémica e sistemáticas 
sustentadas em dados mensuráveis

PRINCÍPIOS 
DO PROCESSO DE 
ALINHAMENTO COM 
O QUADRO EQAVET



(i) visão estratégica e visibilidade dos processos e
resultados na gestão da EFP;

(ii) envolvimento dos stakeholders internos e externos;

(iii) melhoria contínua da EFP utilizando os indicadores
selecionados;

(iv) utilização das quatro fases do ciclo de
qualidade (planeamento, implementação,
avaliação e revisão).PRINCÍPIOS 

DO PROCESSO DE 
ALINHAMENTO COM 
O QUADRO EQAVET



ETAPAS DO PROCESSO DE
ALINHAMENTO COM O QUADRO
EQAVET 
 



Genericamente, o processo de alinhamento
com o Quadro EQAVET contempla as
seguintes etapas:
A - Definir e planear o processo de
alinhamento com o Quadro EQAVET
B - Desenvolver o processo de alinhamento
com o Quadro EQAVET
C - Relatar o processo de alinhamento com
o Quadro EQAVET

ETAPAS DO 
PROCESSO DE 
ALINHAMENTO 
COM O QUADRO 
EQAVET



INSTRUMENTOS DE
IMPLEMENTAÇÃO
EQAVET 
 



INSTRUMENTOS  DE IMPLEMENTAÇÃO EQAVET 

1 - Documento Base
2 - Plano de Ação
3 - Implementação
4 - Indicadores selecionados
5 - Relatório do Operador
6 - Solicitação de verificação de Conformidade (ANQEP)



O DOCUMENTO BASE elaborado teve como objetivo apresentar a visão estratégica do Agrupamento,
o seu compromisso com a qualidade da oferta de educação e formação profissional (EFP), assim
como, caraterizar o sistema de garantia da qualidade alinhado com o quadro EQAVET. 

A estrutura do documento base é composta por duas partes essenciais: 

- Parte 1, onde se caracteriza o Agrupamento de Escolas de Ponte da Barca, a oferta formativa que
disponibiliza e a sua visão e missão estratégica;

- Parte 2, que se refere ao sistema de garantia de qualidade, nomeadamente, a atribuição de
responsabilidades, a identificação e envolvimento dos stakeholders tidos como relevantes, o
processo cíclico de melhoria contínua da EFP através dos indicadores selecionados e, ainda, o
modo como os resultados são utilizados e publicitados, em cada fase do ciclo de qualidade.

INSTRUMENTOS  
DE IMPLEMENTAÇÃO EQAVET DOCUMENTO BASE



O PLANO DE AÇÃO define os objetivos do processo de alinhamento, ou seja, as mudanças
a implementar para colmatar as lacunas existentes face aos referentes do processo de
alinhamento com o Quadro EQAVET.

Os objetivos e atividades definidos no Plano de Ação, visam concretizar o compromisso do
agrupamento e dos nossos stakeholders com o alinhamento do sistema de garantia da qualidade
com o Quadro EQAVET e
com a melhoria contínua da oferta de EFP.

Relativamente a cada uma das atividades foram discriminados os responsáveis, os produtos
resultantes, os prazos implicados, as metas quantificadas a atingir, associadas aos objetivos, de
forma a possibilitar a verificação do seu cumprimento. 

INSTRUMENTOS  
DE IMPLEMENTAÇÃO EQAVET PLANO DE AÇÃO



INSTRUMENTOS  
DE IMPLEMENTAÇÃO EQAVET PLANO DE AÇÃO

DIÁLOGO
INSTITUCIONAL 

PARA A 
MELHORIA 

CONTÍNUA DA
OFERTA 
DE EFP

APLICAÇÃO 
DO CICLO DE 

GARANTIA 
E MELHORIA 

DA QUALIDADE 
DA OFERTA 

DE EFP

PLANEAMENTO

IMPLEMENTAÇÃO

AVALIAÇÃO

REVISÃO C1

C2
C3

C4

C5 C6

O Plano de Ação constitui-se como um plano de
trabalho detalhado orientador do processo de
alinhamento.
Este plano prevê a realização de 54
ações/atividades, dando cumprimento aos
objectivos estratégicos a atingir (a 1 e a 3 anos)
na gestão da oferta da EFP, assim como, dando
também resposta a seis critérios de avaliação
EQAVET, quatro relacionados com as fases do
ciclo de qualidade (Planear, Implementar, Avaliar,
Rever) e dois de natureza transversal (Diálogo
institucional para a melhoria contínua da oferta de
EFP e Aplicação do ciclo de garantia e malhoria da
qualidade da oferta de EFP).



INSTRUMENTOS  
DE IMPLEMENTAÇÃO EQAVET

Apoiar a definição das ações de planificação, implementação, monitorização/avaliação, revisão e
divulgação do processo de alinhamento com o quadro EQAVET com apoio serviços de consultoria

Objetivo
Operacional

1 - Contratar uma empresa com experiência na área da gestão da qualidade e da melhoria na
educação, para auxiliar na reflexão/planificação, implementação, monitorização/avaliação,
revisão e divulgação do processo de alinhamento com o quadro EQAVET;

Atividade

Data: set 19 / fev 21              Estado: 

Documentar, no projeto educativo, as orientações estratégicas relativas ao ensino profissionalObjetivo
Operacional

2 - Introdução no Projeto Educativo de maior informação acerca do Ensino Profissional:
(Objetivos, Estratégias, Equipa EQAVET, Metas)

Atividade

Data: out 20 / dez 20              Estado: Em concretização. 
             Será levado a Conselho geral na reunião de Dezembro               

Planeamento Objetivo 
Estratégico 

Critério
EQAVET Assegurar aplicação do sistema de garantia da qualidade EQAVET

no ensino profissional

PLANO DE AÇÃO



INSTRUMENTOS  
DE IMPLEMENTAÇÃO EQAVET

Explicitar componentes implicadas da oferta de EFP e respectiva calendarizaçãoObjetivo
Operacional

3 - Segmentar e clarificar os objetivos, indicadores e metas no âmbito do ensino profissional,
nos vários instrumentos de gestão

Atividade

Data: out 20 / dez 20              Estado: Concretizado 
                            

Comunicar, interna e externamente, a equipa que assegura a integração das atividades e de todas as
ferramentas utilizadas no âmbito da garantia da qualidade

Objetivo
Operacional

4 - Divulgar por email e no sitio institucional do Agrupamento (sistema de garantia de qualidade
EQAVET, equipa responsável, indicadores trimestrais e anuais, relatórios de avaliação, planos
de ação e melhorias, focus group, workshops, oferta formativa,...)

Atividade

Data: jan 20 / set 20              Estado: Concretizado              

Planeamento Objetivo 
Estratégico 

Critério
EQAVET Assegurar aplicação do sistema de garantia da qualidade EQAVET

no ensino profissional

PLANO DE AÇÃO



Planeamento

INSTRUMENTOS  
DE IMPLEMENTAÇÃO EQAVET

Objetivo 
Estratégico 

Critério
EQAVET Implementar uma prática de autoavaliação global do Agrupamento

Definir base de dados para recolha de informação e painel de indicadores chave e monitorizar com
periodicidade a definir

Objetivo
Operacional

5 - Criar quadro de indicadores trimestral e anual para os cursos profissionaisAtividade
Data: Dez / Abr / Jun              Estado: Concretizado 

                            
6 - Criar base de dados pormenorizadas de contactos de alunos e encarregados de educação
que possibilite acompanhamento após conclusão do percurso formativo 
Data: Set / Mai              Estado: Concretizado 

                            
7 - Apurar resultados relativamente aos ex alunos que terminaram o curso no ano letivo 2018/19
Data: Jul            Estado: Concretizado 

                            
8 - Incluir resultados dos indicadores, no relatório de auto avaliação anual
Data: Jul            Estado: Concretizado 

                            

PLANO DE AÇÃO



INSTRUMENTOS  
DE IMPLEMENTAÇÃO EQAVET

Auscultar os stakeholders internos e externosObjetivo
Operacional

9 - Realização de um Focus Group abrangente para auscultação das expectativas das partes
interessadas, internas e externas, em relação ao mercado de trabalho, possíveis melhorias de
competências nos alunos e agrupamento em geral      

Atividade

Data: dez / um por ano letivo              

Planeamento Objetivo 
Estratégico 

Critério
EQAVET Promover e incrementar a participação de todas as partes

interessadas no processo educativo

10 - Focus Group com empregadores antes e durante o estágio, para acompanhamento do
mercado de trabalho e auscultação de possíveis melhorias de competências nos alunos;   

Data: dois por ano letivo              

PLANO DE AÇÃO



INSTRUMENTOS  
DE IMPLEMENTAÇÃO EQAVET

Auscultar os stakeholders internos e externosObjetivo
Operacional

11 - Auscultar e recolher informação para elaboração de novo plano de EFP;   Atividade

Data: set 20 / jul 21              

12 - Criar e aplicar questionário de expectativas e satisfação às partes interessadas internas
(alunos, professores, pessoal não docente, SPO) e externas (empregadores, encarregados de
educação, associação de pais e associação de estudantes);

Data: 2 por ano letivo              

Planeamento Objetivo 
Estratégico 

Critério
EQAVET Promover e incrementar a participação de todas as partes

interessadas no processo educativo

PLANO DE AÇÃO



INSTRUMENTOS  
DE IMPLEMENTAÇÃO EQAVET

Alargar o âmbito da gestão de expectativas aos pais e alunosObjetivo
Operacional

13 - Realizar reuniões com alunos e encarregados de educação e criar checklist com
documentação para tomada de conhecimento dos objetivos, expectativas e metas do plano de
formação em contexto de trabalho

Atividade

Data: set 20 / jul 21              

Planeamento Objetivo 
Estratégico 

Critério
EQAVET Melhoria do envolvimento das famílias na vida escolar dos alunos

14 - Incluir nos registos de avaliação as atividades desenvolvidas pelos formandos ao longo do
periodo letivo

Data: set 20 / jul 21              

PLANO DE AÇÃO



INSTRUMENTOS  
DE IMPLEMENTAÇÃO EQAVET

Alargar o âmbito da gestão de expectativas aos pais e alunosObjetivo
Operacional

15 - Perante ocorrência, comunicar (e-mail com recibo de leitura/sms/carta registada)
semanalmente aos encarregados de educação faltas de assiduidade e registos de
comportamentos

Atividade

Data: set 20 / jul 21              

16 - Calendarizar processo de recolha de informação e análise de cumprimento de objectivos e
metas
Data: set 20 / out 20              

17 - Organizar e calendarizar processo de auscultação, garantindo que em cada ano letivo as
expectativas dos estudantes do EFP são avaliadas sobre o que esperam do seu percurso

Data: set 20 / out 20              

Planeamento Objetivo 
Estratégico 

Critério
EQAVET Melhoria do envolvimento das famílias na vida escolar dos alunos

PLANO DE AÇÃO



INSTRUMENTOS  
DE IMPLEMENTAÇÃO EQAVET

Estabelecer uma parceria mais próxima entre os stakeholders externos e a escolaObjetivo
Operacional

18 - Organizar workshops para desenvolvimento de competências transversais requeridas pelo
mercado de trabalho

Atividade

Data: jan 21 / fev 21              

Implementação Objetivo 
Estratégico 

Critério
EQAVET Estabelecer parceiras e protocolos com instituições e empresas

da região

19 - Promoção da oferta formativa, noutros estabelecimentos de ensino, através de
feiras/eventos; temáticos/flyers/anúncio redes sociais referentes ao percurso escolar;

Data: set 20 / jul 21              

PLANO DE AÇÃO



INSTRUMENTOS  
DE IMPLEMENTAÇÃO EQAVET

Melhorar a divulgação (interna e externa) da oferta de cursos profissionais e respetivas saídas
profissionais

Objetivo
Operacional

20 - Divulgar a oferta formativa na página da escola, de forma explícita e acessívelAtividade
Data: mai 20 / jul 21              

Implementação Objetivo 
Estratégico 

Critério
EQAVET Promover e incrementar a participação de todas as partes

interessadas no processo educativo

21 - Promoção da oferta formativa através da página da escola e redes sociais

Data: mai 20 / jul 21              

22 - Projecção contínua a nivel interno de registos de atividades dos cursos

Data: set 20 / jul 21              

PLANO DE AÇÃO



INSTRUMENTOS  
DE IMPLEMENTAÇÃO EQAVET

Melhorar a divulgação (interna e externa) da oferta de cursos profissionais e respetivas saídas
profissionais

Objetivo
Operacional

23 - Apresentar testemunhos de alunos e ex-alunos através de vídeosAtividade
Data: mai 20 / mai 20             

Implementação Objetivo 
Estratégico 

Critério
EQAVET Promover e incrementar a participação de todas as partes

interessadas no processo educativo

24 - Construir uma FAQ para encarregados de educação relativa aos diversos tópicos dos
cursos profissionais
Data: mai 20 / jun 20              

25 - Aprofundar as metodologias de apresentação dos cursos profissionais e respetivas saídas
profissionais a alunos e aos Encarregados de Educação
Data: set 20 / jul 21              

PLANO DE AÇÃO



INSTRUMENTOS  
DE IMPLEMENTAÇÃO EQAVET

Proporcionar instrumentos que favoreçam a aprendizagem e autonomia dos alunos/formandos
Objetivo

Operacional

26 - Criar estrutura de biblioteca online Atividade
Data: set 20 / jul 21             

Implementação Objetivo 
Estratégico 

Critério
EQAVET Garantir o acompanhamento e qualidade do percurso formativo e

pós-formativo dos alunos do ensino profissional  

27 - Colocar conteúdos em biblioteca online

Data: set 20 / jul 21              

PLANO DE AÇÃO



INSTRUMENTOS  
DE IMPLEMENTAÇÃO EQAVET

Dinamizar programa Erasmus+Objetivo
Operacional

28 - Concretizar candidaturasAtividade
Data: mar 20 / mar 20             

Implementação Objetivo 
Estratégico 

Critério
EQAVET Promover e incrementar a participação dos alunos em acções e

projetos de âmbito local, nacional e transnacional, que favoreçam
a sua aprendizagem e autonomia

29 - Divulgar e promover participação no programa Erasmus+ 

Data: set 20 / jul 21             

30 - Participar no programa Erasmus+ 

Data: set 20 / jul 21             

PLANO DE AÇÃO



INSTRUMENTOS  
DE IMPLEMENTAÇÃO EQAVET

Melhorar o sentido de responsabilidade e autonomia dos alunos, para uma melhor adaptação ao
contexto laboral/formação em contexto de trabalho 

Objetivo
Operacional

31 - Registar nas folhas de sumários e nas atas de conselho de turma, as sessões de
preparação efetuadas com os alunos antes da entrada em estágio

Atividade

Data: mai 20 / jul 21             

Implementação Objetivo 
Estratégico 

Critério
EQAVET Promover o sucesso educativo dos alunos, tendo em vista a sua

formação integral

32 - Aplicar questionário satisfação das entidades acolhedoras relativamente à componente
comportamental

Data: mai 20 / jul 21             

PLANO DE AÇÃO



INSTRUMENTOS  
DE IMPLEMENTAÇÃO EQAVET

Partilhar e desenvolver competências transversais entre os docentesObjetivo
Operacional

33 - Operacionalizar reuniões de articulaçãoAtividade
Data: set 19 / jul 21             

Implementação Objetivo 
Estratégico 

Critério
EQAVET Qualificar os recursos humanos através da oferta de

oportunidades de formação

Elaborar e monitorizar um plano de formação e de desenvolvimento de competências para o pessoal
docente e não docente

Objetivo
Operacional

34 - Auscultar docentes e não docentes para levantamento de necessidades de formação
(questionários online)

Atividade

Data: set 20 / dez 20             

PLANO DE AÇÃO



INSTRUMENTOS  
DE IMPLEMENTAÇÃO EQAVET

Implementação Objetivo 
Estratégico 

Critério
EQAVET Qualificar os recursos humanos através da oferta de

oportunidades de formação

Elaborar e monitorizar um plano de formação e de desenvolvimento de competências para o pessoal
docente e não docente

Objetivo
Operacional

35 - Organização e realização de acções de formação centradas nas necessidades de formação
auscultadas

Atividade

Data: set 20 / jul 21             

36 - Solicitar taxas de participação ao CENFIPE

Data: set 20 / jul 21             

PLANO DE AÇÃO



INSTRUMENTOS  
DE IMPLEMENTAÇÃO EQAVET

Avaliação Objetivo 
Estratégico 

Critério
EQAVET Implementar uma prática de autoavaliação global do

Agrupamento

Alinhar os resultados das autoavaliações com o plano de melhorias globalObjetivo
Operacional

37 - Tratamento de dados (inqueritos,indicadores e resultados académicos) Atividade

Data: jul 20 / jul 20             

38 - Segmentar e analisar de forma detalhada a informação específica EFP resultante das várias
fontes de monitorização
Data: mai 20 / jul 20             

39 - Reuniões de avaliação com equipa EQAVET e equipa de autoavaliação do agrupamento

Data: jan / mai / jul             

PLANO DE AÇÃO



INSTRUMENTOS  
DE IMPLEMENTAÇÃO EQAVET

Avaliação Objetivo 
Estratégico 

Critério
EQAVET Garantir o acompanhamento e qualidade do percurso formativo e

pós-formativo dos alunos do ensino profissional  

Realizar a auscultação à satisfação e ao percurso dos antigos alunos até 3 anos após a conclusão
dos cursos

Objetivo
Operacional

40 - Tratamento de dados Atividade

Data: set 20 / set 20             

41 - Reuniões de avaliação com equipa EQAVET e equipa de autoavaliação do agrupamento

Data: set 20 / set 20             

PLANO DE AÇÃO



INSTRUMENTOS  
DE IMPLEMENTAÇÃO EQAVET

Avaliação Objetivo 
Estratégico 

Critério
EQAVET Promover e incrementar a participação de todas as partes

interessadas no processo educativo.

Avaliar a satisfação dos stakeholders internos e externosObjetivo
Operacional

42 - Avaliar questionário de satisfação às partes interessadas Atividade
Data: jun 20 / set 20             

PLANO DE AÇÃO



INSTRUMENTOS  
DE IMPLEMENTAÇÃO EQAVET

Avaliação Objetivo 
Estratégico 

Critério
EQAVET Promover e incrementar a participação de todas as partes

interessadas no processo educativo.

Definir uma metodologia de envolvimento dos stakeholders externos na avaliação do sistema interno
de garantia da qualidade

Objetivo
Operacional

43 - Rever para o plano de FCT informação que permita gerir as expectativas e garantir uma
avaliação mais objetiva e continuada no período de estágio.

Atividade

Data: primeira reuniião do ano com FCT          

44 - Avaliar a eficácia da formação em contexto de trabalho, para os estudantes e
empregadores, após conclusão do estágio
Data: jul 20 / jul 20             

45 - Realização da apresentação e discussão dos resultados da autoavaliação com os
stakeholders (ata e relatório de autoavaliação). Ter em atenção aos stakeholders que não estão
enquadrados no Conselho Geral Data: set 20 / set 20             

PLANO DE AÇÃO



INSTRUMENTOS  
DE IMPLEMENTAÇÃO EQAVET

Revisão Objetivo 
Estratégico 

Critério
EQAVET Monitorizar os objectivos e metas estabelecidas e identificar

atempadamente as melhorias a introduzir

Monitorizar os resultados dos indicadores e do impacto do sistema interno de garantia de qualidade
Objetivo

Operacional

46 - Produção de informação estatística no final de cada periodoAtividade

Data: jan / mai / jun        

Divulgar com periodicidade anual no site institucional os resultados e a revisão apurada.
Objetivo

Operacional

47 - Divulgação dos resultados no pagina intitucional do AgrupamentoAtividade

Data: reuniões do 3.º período         

PLANO DE AÇÃO



INSTRUMENTOS  
DE IMPLEMENTAÇÃO EQAVET

Diálogo institucional para a
melhoria contínua da oferta de EFP

Objetivo 
Estratégico 

Critério
EQAVET Promover e incrementar a participação de

todas as partes interessadas no processo
educativo.

Auscultar com periodicidade regular as necessidades do mercado, envolvendo as entidades
empregadoras e ex-alunos na definição dos curriculos das disciplinas técnicas

Objetivo
Operacional

48 - Realizar uma nova ronda de focus group para avaliar o ano letivo 2019-2020 e preparar o
ano letivo 2020-2021

Atividade

Data: jul 20 / set 20        

PLANO DE AÇÃO



INSTRUMENTOS  
DE IMPLEMENTAÇÃO EQAVET

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

Objetivo 
Estratégico 

Critério
EQAVET Monitorizar os objectivos e metas

estabelecidas e identificar atempadamente
as melhorias a introduzir

PLANO DE AÇÃO

Formalizar e comunicar a equipa de suporte ao sistema interno de garantia da qualidade e respetivas
responsabilidades

Objetivo
Operacional

49 - Incluir no organigramaAtividade
Data: jul 20 / set 20        

50 - Elaborar tabela de responsabilidades/planeamento
Data: jul 20 / set 20        

51 - Publicar no site de internet
Data: jul 20 / set 20        



INSTRUMENTOS  
DE IMPLEMENTAÇÃO EQAVET

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

Objetivo 
Estratégico 

Critério
EQAVET Monitorizar os objectivos e metas

estabelecidas e identificar atempadamente
as melhorias a introduzir

PLANO DE AÇÃO

Rever periodicamente os resultados do sistema interno de garantia de qualidade envolvendo as
partes interessadas internas e externas relevantes - documento com indicadores chave

Objetivo
Operacional

52 - Acompanhar os resultados dos indicadores EQAVET anualmente e compara-los com as
metas definidas. Se necessário definir estratégias para melhorar os resultados

Atividade

Data: jul 20 / set 20        

53 - Monitorizar com uma periodicidade trimestral os resultados dos indicadores de alerta e do
impacto do sistema interno de garantia da qualidade e evidenciar estratégias de mitigação ou
controlo
Data: final de cada periodo     



INSTRUMENTOS  
DE IMPLEMENTAÇÃO EQAVET

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

Objetivo 
Estratégico 

Critério
EQAVET Monitorizar os objectivos e metas

estabelecidas e identificar atempadamente
as melhorias a introduzir

PLANO DE AÇÃO

Rever periodicamente os resultados do sistema interno de garantia de qualidade envolvendo as
partes interessadas internas e externas relevantes - documento com indicadores chave

Objetivo
Operacional

54 - Publicitar os resultados juntos das partes interessadas internas e externas e recolher
sugestões de melhoria e integra-las nas estratégias a adotar em cada ano letivo

Atividade

Data: jul 20 / set 20        



INSTRUMENTOS  
DE IMPLEMENTAÇÃO EQAVET INDICADORES SELECIONADOS

Dada a importância da promoção do sucesso educativo, da
empregabilidade jovem e da melhoria dos percursos de
transição escola-emprego, os indicadores EQAVET
priorizados pela ANQEP, I.P. para integrar o modelo
nacional foram os seguintes:



a) Percentagem de
alunos/formandos que
completam cursos de
EFP inicial (isto é que
obtêm uma qualificação)
em relação ao total dos
alunos/formandos que
ingressam nesses cursos

a) Proporção de
alunos/formandos que
completam um curso de
EFP e que estão no
mercado de trabalho,
em formação (incluindo
nível superior) ou outros
destinos, no período de
12-36 meses após a
conclusão do curso.

INSTRUMENTOS  
DE IMPLEMENTAÇÃO EQAVET INDICADORES SELECIONADOS

Taxa de conclusão
em cursos de EFP

INDICADOR Nº 4 DO EQAVET INDICADOR Nº 5 DO EQAVET

Taxa de colocação
após conclusão de
cursos de EFP

a) Percentagem de
alunos/formandos que
completam um curso de
EFP e que trabalham
em profissões
diretamente
relacionadas com o
curso/área de
Educação e Formação
que concluíram

INDICADOR Nº 6 DO EQAVET

Utilização das competências adquiridas
no local de trabalho

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



O reporte do processo de alinhamento está sempre associado à necessidade de tornar visível e
transparente o trabalho desenvolvido.

OBJETIVOS DO RELATÓRIO DE OPERADOR:
• Sistematizar a situação do Agrupamento de Escolas de Ponte da Barca face ao alinhamento
com o Quadro EQAVET, tendo por base os resultados da sua autoavaliação inicial e a da
implementação do Plano de Ação e evidenciar as fontes que demonstram o esforço de alinhamento
desenvolvido;
• Explicitar as melhorias que se pretende implementar decorrentes do balanço feito relativamente ao
esforço de alinhamento com o quadro EQAVET (expressas no Plano de Melhoria, que constitui parte
integrante do Relatório do Operador);
• Evidenciar que estão cumpridas as condições que permitem que o sistema de garantia de qualidade
que o agrupamento criou seja objeto de verificação de conformidade EQAVET.

INSTRUMENTOS  
DE IMPLEMENTAÇÃO EQAVET RELATÓRIO DE OPERADOR



INSTRUMENTOS  
DE IMPLEMENTAÇÃO EQAVET

No âmbito da visita in loco e da respetiva verificação de conformidade faz parte, não só a consulta de
documentação, mas também e fundamentalmente a realização de reuniões entre stakeholders
internos e externos (convidados pelo Agrupamento) e os peritos externos ANQEP. 

Assim sendo, o Agrupamento de Escola de Ponte da Barca convida os Stakeholders internos e
externos aqui presentes para participarem nas reuniões elencadas no programa que se passa a
apresentar.

Visita in loco da Equipa de Peritos externos ANQEP,
que fará a verificação de conformidade EQAVET:

SOLICITAÇÃO DE VERIFICAÇÃO
DE CONFORMIDADE (ANQEP)

DEZEMBRO
2020
DATA A AGENDAR PELOS PERITOS



INSTRUMENTOS  
DE IMPLEMENTAÇÃO EQAVET

Reunião inicial
A entidade é convidada a apresentar, de forma sucinta, o processo de
alinhamento com o Quadro EQAVET e respetivas evidências.
A equipa de peritos solicita esclarecimentos, face à informação prestada e à
prévia análise documental realizada

SOLICITAÇÃO DE VERIFICAÇÃO
DE CONFORMIDADE (ANQEP)

09:30
-

11:30 Diretor do Agrupamento
Responsável qualidade
Elemento da equipa EQAVET

Análise documental
A equipa de peritos verifica documentalmente evidências apresentadas e
clarifica ou identifica questões a colocar nas reuniões com os painéis de
stakeholders internos e externos

11:30
-

12:30 Responsável qualidade

Reunião com o painel de alunos
A equipa de peritos ausculta os intervenientes sobre o seu envolvimento no
processo e as suas perspectivas sobre as áreas de melhoria identificadas

14:00
-

14:40

Dois alunos finalistas
Um ex-aluno que concluiu o curso no
ano transacto 



INSTRUMENTOS  
DE IMPLEMENTAÇÃO EQAVET

Reunião com o painel de outros stakeholders internos
A equipa de peritos ausculta os intervenientes sobre o seu
envolvimento no processo e as suas perspetivas sobre as áreas de
melhoria identificadas

SOLICITAÇÃO DE VERIFICAÇÃO
DE CONFORMIDADE (ANQEP)

14:40
-

16:00

1 Diretor de Curso 
1 Diretor de Turma
1 Professores da área técnica
1 Professores da área sócio-cultural
1 Técnico do SPO
1 Representante do PND 
1 representante Equipa de Autoavaliação

Reunião com o painel de stakeholders externos
A equipa de peritos ausculta os intervenientes sobre o seu
envolvimento no processo e as suas perspetivas sobre as áreas de
melhoria identificadas

16:00
-

17:00

2 dos atuais empregadores de diplomados 
1 elemento do Conselho Geral (autarquia) 
1 dos atuais Tutores da FCT
1 Enc. Edu. pertencente à Assoc. de Pais
1 Enc. Edu. não pertencente à Assoc. de Pais
1 Representante do Município Ponte da Barca 

Reunião Final
A equipa de peritos ausculta os intervenientes sobre o processo de
verificação de conformidade EQAVET e salienta aspetos identificados,
a ponderar no relatório a produzir na sequência da visita

17:15
-

17:45
Diretor do Agrupamento
Responsável qualidade
Elemento da equipa EQAVET



INSTRUMENTOS  
DE IMPLEMENTAÇÃO EQAVET

SOLICITAÇÃO DE VERIFICAÇÃO
DE CONFORMIDADE (ANQEP)

AVALIAÇÃO POR 
GRAUS DE ALINHAMENTO

1
2

3

Alinhamento INICIADO
LACUNAS E INSUFICIÊNCIAS NO PROCESSO

Alinhamento AVANÇADO
INTEGRA DESENVOLVIMENTOS CONSEGUIDOS

Alinhamento CONSOLIDADO
DEENVOLVIMENTO CONSEGUIDO E INCORPORADOS
NAS PRÁTICAS REGULARES DE GESTÃO



INSTRUMENTOS  
DE IMPLEMENTAÇÃO EQAVET

SOLICITAÇÃO DE VERIFICAÇÃO
DE CONFORMIDADE (ANQEP)

23 ou mais critérios
avaliados no grau 1

ATRIBUÍÇÃO DE SELO
CONDICIONADO A 1 ANO

24 ou mais critérios
avaliados no grau 2 ou 3 

ATRIBUÍÇÃO DE SELO

TIPOS DE SELOS





OBRIGADO! 
ATÉ À PRÓXIMA
REUNIÃO! 


