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PLANO DE AÇÃO   
 

  

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

 

    Escola Profissional de Tomar 

 

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

 
Av. Cândido Madureira, 120 (Casa dos Tectos) 

2300-531 Tomar 

249 323 162 

secretaria@escolaprofissionaltomar.com 

 

 

Nome, cargo e contactos do responsável da entidade formadora  
) 

 

Horácio Dias Gomes da Silva 

Diretor Executivo 

249 323 162 

secretaria@escolaprofissionaltomar.com 

 

  

(Inserir, a partir da página seguinte, o Plano de Ação para o alinhamento com o Quadro EQAVET, datado 
e assinado, considerando na sua elaboração as orientações presentes no Guia para o Processo de 
Alinhamento com o Quadro EQAVET, ANQEP, I.P., 2018)  
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 CONTEXTO DO PROCESSO DE ALINHAMENTO 

 

 

O Decreto-Lei n.º 92/2014, de 20 de junho, estabelece o dever de as escolas 

profissionais implementarem sistemas de garantia da qualidade dos processos 

formativos e dos resultados obtidos pelos seus alunos, devendo os mesmos estarem 

articulados com o Quadro de Referência Europeu de Garantia da Qualidade na 

Educação e Formação Profissional (EQAVET). 

É neste contexto que surge o presente plano de ação, o qual foi elaborado na 

sequência das definições / opções que foram explanadas no Documento Base / Projeto 

Educativo, relativamente ao processo de convergência da Escola Profissional de Tomar 

para um quadro de referência EQAVET, cumprindo os objetivos e orientações 

estratégicas aí assumidas. 

Sobre as preocupações da Escola Profissional de Tomar relativamente à 

qualidade do ensino aqui ministrado, importa afirmar que, embora sem a estrutura 

formal de um sistema como o estabelecido no Quadro EQAVET, desde o arranque da 

sua atividade que a EPTomar efetua recolha, observação e estudo de diversos 

indicadores relativos ao seu desempenho, posteriormente trabalhados em múltiplas 

perspetivas com o objetivo declarado de melhorar a qualidade do seu processo de 

ensino / aprendizagem.  
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Sobre as informações recolhidas e processadas, embora se possa considerar 

que ultrapassavam o solicitado pelos indicadores EQAVET, também se deverá admitir 

que não eram coincidentes com o que é solicitado nesses mesmos indicadores. No 

entanto, a principal lacuna residia nos parâmetros relativos a satisfação do empregador, 

os quais eram recolhidos informal e aleatoriamente, sendo desprovidos de caracter 

sistematizado, algo que esta nova fase tratará de afinar da forma mais adequada. 

 

No decurso deste processo de implementação de um Sistema de Garantia da 

Qualidade foram realizadas todas as operações percecionadas como necessárias para 

dar resposta cabal ao Quadro EQAVET, e, subsequentemente, foi iniciada a recolha 

das informações necessárias para a cabal resposta aos indicadores solicitados no 

âmbito desse Quadro.  

 

O plano de ação definido para o processo de alinhamento com o Quadro 

EQAVET foi elaborado pela equipa nomeada pela Direção para a implementação do 

alinhamento.  

 

A equipa, designada por Grupo Dinamizador da Qualidade, é constituída pelos 

seguintes elementos: 

- Horácio Dias da Silva, Diretor Pedagógico; 

- Luís Miguel Precatado de Almeida, Psicólogo Escolar 

- Maria da Luz Fortes Sousa, Técnica Administrativa 
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Este plano, que incorporou os princípios EQAVET desde a fase inicial, procurou 

ter consideração: 

 

 A visão estratégica e visibilidade dos processos e resultados na gestão 

da Educação e Formação Profissional, (doravante EFP);  

 O envolvimento dos diversos stakeholders internos e externos na sua 

elaboração;  

 A melhoria contínua da EFP utilizando os indicadores selecionados;  

 O recurso às quatro fases do ciclo de qualidade que no original em 

inglês são designadas por Plan; Do; Check; Act, (doravante PDCA), e 

que em língua portuguesa terão como tradução possível Planear; 

Implementar; Avaliar; Rever. 

 

Este Plano de Ação é desmultiplicado em outros documentos estruturantes / 

operacionais, nomeadamente, no Plano Anual de Atividades, no Mapa e Fichas de 

Processos, no Quadro de Monitorização de Indicadores e no Plano de Ação de Melhoria 

de Indicadores, sendo que esses e outros documentos associados ao processo de 

implementação do Sistema de Garantia de Qualidade poderão ser encontrados em: 

escolaprofissionaltomar.com/qualidade-eqavet 

 

 

  

 

http://escolaprofissionaltomar.com/qualidade-eqavet


                                   
 

PA                    

Página | 5 

 

 

Os momentos, as metodologias e os intervenientes nos processos associados 

ao Sistema de Garantia da Qualidade poderão ser encontrados nos documentos 

anteriormente referidos, a par dos estratégias de recolha, análise de dados / feedback e 

identificação dos mecanismos de melhorias a introduzir na gestão da oferta de EFP, 

bem como a forma de mobilização dos stakeholders e a sua interligação com a 

EPTomar, com vista à melhoria contínua da nossa oferta formativa. Essa monitorização 

de processos e resultados na gestão da oferta de EFP, além de toda a informação a 

disponibilizada sobre a melhoria contínua nas suas diversas etapas resulta em projetos 

mais fortes no seu objetivo de proporcionar aos formandos estratégias cada vez mais 

favoráveis culminando em aprendizagens bem-sucedidas e válidas para a sua vida futura, 

tanto profissional como pessoal. 

 

 

O alcance destes objetivos e o cumprimento das ambições da Escola 

Profissional de Tomar não serão efetivos sem o envolvimento de todos os 

Stakeholders, o qual se encontra expresso na tabela seguinte: 

 

 

 

 



                                   
 

Stakeholder /  

Parte Interessada 

Fase de intervenção no 

Ciclo PDCA 
(Planear, Fazer, Verificar, Ajustar) 

Intervenção  Dificuldades / Riscos 
Evidências da 

intervenção 

Entidade 

proprietária: EPT, 

Lda. 

Durante todo o processo 
Decidir a implementação do sistema de 

avaliação da Qualidade 

Falta de sensibilidade para a temática 

dos stakeholders, particularmente os 

externos 

Reunião de Gerência 

Diretor  

Executivo / 

Pedagógico 

Durante todo o processo 

Dirigir e estabelecer as tarefas e 

responsabilidades dos vários 

intervenientes no processo de 

implementação do Sistema da Qualidade  

Eventual desinteresse de alguns 

stakeholders, particularmente os 

externos  

Resistência à mudança de todos os 

envolvidos 

Atas dos Conselhos 

Pedagógicos 

Formadores Durante todo o processo 

Participação nas atividades 

Colaborar na implementação das ações 

de melhoria e apresentação de propostas 

de melhoria 

Eventual falta de sensibilidade para a 

temática 

Eventual resistência à mudança  

Atas de Reuniões de: 

- Conselhos 

Pedagógicos 

alargados  

- Conselhos de 

Turma 

Entidades tutelares 

nacionais e 

internacionais 

Fase de Planeamento 

P 

Estabelecimento de normas que deem 

resposta às especificidades do EPF 

Falta de conhecimento específico do 

território onde a escola se localiza 
Normativos legais 

Entidades com 

protocolos com a 

EPTomar 

Estabelecimento da oferta 

formativa e do período de 

realização de FCT 

 

Fases PDC 

Participação no Conselho Consultivo 

Proporcionar a realização de FCT 

Envolvência na avaliação da qualidade de 

formação / apresentação de propostas de 

melhoria 

Avaliação as competências dos 

trabalhadores diplomados pelo EPTomar 

Falta de sensibilidade para a temática  

 

Colaboração abaixo do desejável 

Consulta escrita 

 

Protocolos 

 

Resposta a 

inquéritos 
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Stakeholder /  

Parte Interessada 

Fase de intervenção no 

Ciclo PDCA 
(Planear, Fazer, Verificar, Ajustar) 

Intervenção  Dificuldades / Riscos 
Evidências da 

intervenção 

Formandos 

Ao longo do processo 

 

Fases PDC 

Resposta aos inquéritos de satisfação 

Apresentação de propostas de melhoria 

Participação no Conselho Consultivo 

Falta de sensibilidade para a temática  

 

Colaboração abaixo do desejável 

Resposta aos 

inquéritos 

Ex-formandos Fases PC 

Resposta aos inquéritos 

Desempenho profissional de qualidade 

demonstrando a excelência da formação 

da EPTomar 

Pouca disponibilidade de horário / 

Falta de interesse para colaborar 

com a escola. 

Resposta aos 

inquéritos  

Participação em 

atividades da 

EPTomar 

Encarregados de 

Educação, Pais e 

outros familiares 

Fases PC 

Participação na Abertura do ano Letivo / 

em atividades destinadas aos mesmos  

Participar no Conselho Consultivo 

Apresentar sugestões de melhoria 

Envolvimento com a EPTomar 

abaixo do desejável 

Registo de Presenças 

Reuniões com 

Orientadores 

Educativos 

Acionistas da  

Entidades 

Proprietárias 

Ao longo do processo 

 

Fases PD 

Envolvência nas atividades da EPTomar 

Participar no Conselho Consultivo 

Insuficiente sensibilidade para o setor 

da Educação e Formação Profissional 

Atas de Assembleia 

Geral 

Consulta escrita ao 

Conselho Consultivo 

Correspondência 

trocada 

 

 



                                   
 

 

 

Este Plano de Ação, considerando o mesmo e os respetivos anexos, procura 

ser um meio para estabelecer de forma estruturada o comprimento dos objetivos 

estabelecidos no Documento Base / Projeto Educativo, permitindo que os mesmos 

venham a ser monitorizados, quantificados, avaliados e revistos, de acordo com o 

estabelecido pelo PDCA, o ciclo da qualidade em que se sustenta o Sistema de 

Garantia da Qualidade a implementar, e que, pretende-se, venha a constituir um fonte 

de permanente aperfeiçoamento da Educação e Formação Profissional ministrada na 

Escola Profissional de Tomar. 

 

 

Para a efetividade desse aperfeiçoamento ser tanto maior quanto possível, a 

equipa do Grupo Dinamizador da Qualidade reconhece que o ponto fulcral residirá 

primeiro, na capacidade de mobilização de todos os staheholders e, segundo, no 

esfoço conjunto de todos estes para melhoria continua seja realidade, traduzindo-se 

numa melhor qualidade da oferta formativa proporcionada por esta escola. 

 

 

Nas Fichas de Processos e, mais concreta e particularmente, no Quadro de 

Monitorização de Indicadores, encontram-se os Objetivos estabelecidos e as Metas a 

alcançar, os momentos e as estratégias de monitorização adotadas, sempre em acordo 

com o Documento Base / Projeto Educativo, além de constantes no Plano de 

Atividades. 
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Desta forma, apresenta-se este Plano de Ação como instrumento operacional 

do ciclo PDCA e do Sistema de Garantia de Qualidade na Escola Profissional de 

Tomar, sendo que reafirmamos que deste Plano são indissociáveis os documentos 

abaixo listados, disponíveis em: escolaprofissionaltomar.com/qualidade-eqavet 

 

 

- Mapa e Fichas de Processos 

- Quadro de Monitorização de Indicadores 

- Plano de Ação de Melhoria de Indicadores 

- Plano de Atividades 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://escolaprofissionaltomar.com/qualidade-eqavet

