
                                     

                        

  

  

  

  

Anexo 5  

Relatório do Operador   



                                    

  

RO                        
  

 

  

 RELATÓRIO DO OPERADOR  
 

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

    

1.1 Indicar o nome da entidade formadora.   

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

  

     Escola Profissional de Tomar 

 

1.2 Indicar a morada e contactos da 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 

  

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

(contacto telefónico e endereço eletrónico)  

  

Horácio Dias Gomes da Silva 

Diretor Executivo 

249 323 162 

secretaria@escolaprofissionaltomar.com 

  

1.3.1 Indicar o nome da entidade proprietária e respetivo representante.  

(a preencher, se aplicável)    

Ensino Profissional de Tomar, Lda. 

 Horácio Dias Gomes da Silva 
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1.4 Apresentar, de forma sucinta, a missão, a visão e os objetivos estratégicos da instituição 

para a educação e formação profissional (EFP) dos jovens, no contexto da sua intervenção.  

  

 

Visão 

Influenciados pelo pensamento de Albert Camus1, “Não se pode criar experiência. 

É preciso passar por ela”, surgiu a visão de “Uma Escola, Uma Oficina – para aprender a 

aprender e aprender fazendo”, garante de uma formação de excelência e plena 

empregabilidade. 

 

 

Missão 

Desenvolvimento da multiplicidade do ser humano: Saber Ser, O Saber Estar, o 

Saber Saber e o Saber Fazer, assente em três pilares essenciais da educação/formação: 

Conhecimento, Atitude e Comportamento e Sentido Ético. 

A missão definida para a Escola, que assenta em três pilares estruturantes da 

educação/formação, que suportam a transmissão de saberes e a defesa de valores, 

conducentes ao desenvolvimento da multiplicidade do ser humano, estruturando, 

desenvolvendo e consolidando o Saber Ser, O Saber Estar, o Saber Saber e o Saber Fazer. 

 

 

Objetivos Estratégicos 

A Escola assume o sucesso como a condição única e última para a sua atividade, 

pelo que coloca na construção de uma cultura de sucesso, o enfoque central da 

organização, gestão e funcionamento. Foram estabelecidos três eixos de intervenção / 

objetivos estratégicos a seguir indicados, sendo que da sua aplicação se espera um 

aprofundamento da cultura de sucesso e com ela o sucesso da Escola. 
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- Objetivo Estratégico 1 – Organização e Gestão 

Este eixo visa contribuir para o reforço da valorização dos recursos humanos 

enquanto principal ativo da instituição, bem como o redimensionamento da eficácia da 

comunicação e promover uma cultura de auto avaliação, para cumprir os seguintes 

objetivos: 

Objetivo Operacional 1: Reforçar a formação contínua dos docentes e 

colaboradores; 

Objetivo Operacional 2: Promover a cultura da organização; 

Objetivo Operacional 3: Melhorar o fluxo da comunicação; 

Objetivo Operacional 4: Monitorizar e avaliar o cumprimento do projeto 

educativo. 

 

 

- Objetivo Estratégico 2 – Qualidade das aprendizagens 

Este eixo visa a implementação de práticas educativas conducentes à melhoria das 

aprendizagens e resultados escolares, de forma a cumprir os seguintes objetivos: 

Objetivo Operacional 1: Melhorar o sucesso escolar; 

Objetivo Operacional 2: Diminuir as taxas de desistência; 

Objetivo Operacional 3: Melhorar as taxas de empregabilidade. 

 

 

Objetivo Estratégico 3 – Interação Escola/Meio 

Este eixo visa criar uma maior dinâmica de envolvimento da comunidade na Escola 

para que daí resulte um reforço da imagem e reconhecimento da Escola e de uma maior 

aproximação entre esta, famílias e tecido empresarial, de forma a cumprir os seguintes 

objetivos: 

Objetivo Operacional 1: Melhorar a imagem da Escola; 

Objetivo Operacional 2: Melhorar a participação das famílias na Escola; 

Objetivo Operacional 3: Reforçar redes e parcerias com as empresas. 
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1.5 Inserir o organigrama da instituição.     

 

 

 

 

1.6 Preencher a tabela infra, indicando toda a oferta formativa de nível 4 para jovens, à data 

da elaboração do relatório e nos dois anos letivos anteriores.  

  

  

Tipologia  
do curso  

Designação do curso  

N.º de Turmas/Grupos de Formação  

 N.º de Alunos/Formandos   

(Totais por curso,  em 
cada ano letivo) *  

2017 /2018  2018 /2019 2019 /2020 
N.º    

T/GF   
N.º   
AL  

N.º     
T/GF  

N.º   
AL  

N.º     
T/GF  

N.º   
AL  

 Curso 

Profissional Técnico de Artes Gráficas 3 40  3 34 3 38 

 Curso 

Profissional Técnico de Cozinha / Pastelaria 3 38 3 30 3 35 

 Curso 

Profissional 
Técnico de Gestão  

de Equipamentos Informáticos 
3 33 3 38 3 40 

 Curso 

Profissional Técnico de Restaurante Bar 3 35 3 27 3 23 



                                                   

  

RO                        
  

5 

  

    

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

qualidade:    

  

 

A Escola Profissional de Tomar encontra-se em fase de criação e implementação 

de um Sistema de Garantia da Qualidade 

  

 

 

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

Quadro EQAVET.  

  

Após diagnóstico inicial, de forma a mensurar a qualidade das aprendizagens, 

estabeleceram-se os Objetivos de Qualidade, cada um centrado no respetivo indicador 

EQAVET, a alcançar ao longo do triénio de vigência do projeto educativo: 

  

 

 

Indicador 

Metas  
Descrição / 

Medida 
Objetivos 

de 
Qualidade 

2018/2019 2019/2020 2020/2021 

OQ 1 

Taxa de Conclusão 

dos Cursos 

(Remete para o 

indicador n.º 4 

EQAVET) 

68% 73% 75% 

(número de 

alunos 

diplomados / 

total dos 

alunos 

matriculados 

no curso) x 

100 

OQ 2 

Taxa de 

empregabilidade 

(Remete para o 

Indicador nº 5 

EQAVET) 

74% 76% 78% 

(Total de 

empregados / 

Nº total de 

alunos 

diplomados) x 

100 
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Indicador 

Metas  
Descrição / 

Medida 
Objetivos 

de 
Qualidade 

2018/2019 2019/2020 2020/2021 

OQ 3 

Taxa de 

prosseguimento 

de estudos 

(Remete para o 

Indicador nº 5 

EQAVET) 

23% 24% 25% 

(Total de alunos 

diplomados em 

prosseguimento de 

estudos / Nº total de 

alunos diplomados) x 

100 

OQ 4 

Taxa de 

desistências e 

abandono escolar 

(Remete para o 

Indicador nº 4 

EQAVET) 

19% 17% 15% 

(Total de Abandonos 

/ Nº total de alunos 

matriculados) x 100 

OQ 5 

Taxa de 

diplomados a 

exercer 

profissões 

relacionadas com 

o curso (Remete 

para o Indicador 

nº 6a EQAVET) 

70% 75% 80% 

(Total de diplomados 

empregados a 

exercer profissões 

relacionadas com o 

curso / Nº total de 

alunos diplomados a 

exercer profissões 

relacionadas com o 

curso) x 100 

OQ 6 

Taxa de satisfação 

dos 

empregadores 

(Remete para o 

Indicador nº 6b3 

EQAVET) 

90% 92% 94% 

(Total de diplomados 

empregados a 

exercer profissões 

relacionadas com o 

curso / Nº total de 

alunos diplomados a 

exercer profissões 

relacionadas com o 

curso) x 100 

OQ 7 

100% aprovação 

de candidaturas 

de educação e 

formação 

profissional 

  100% 100% 

(Número de 

candidaturas 

aprovadas / número 

total de candidaturas 

submetidas) x 100 

OQ 8 

Mínimo de 4 

cursos 

profissionais 

aprovados 

anualmente 

  4 4 
Cursos aprovados 

igual a 4 
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Indicador 

Metas  
Descrição / 

Medida 
Objetivos 

de 
Qualidade 

2018/2019 2019/2020 2020/2021 

OQ 9 

Taxa de 

Formação dos 

Colaboradores 

  

60% 62% 

(Total de 

colaboradores com 

participação em ações 

de formação / Nº total 

de colaboradores) x 

100 

OQ 10 

Taxa de 

Execução Física 

dos Planos 

Curriculares 

previstos para o 

ano letivo 

  95% 95% 

(Carga horária dos 

Planos Curriculares 

executada para todas 

as turmas do ano letivo 

/ Carga horária dos 

Planos Curriculares 

previstos para todas as 

turmas do ano letivo) x 

100 

OQ 11 
Candidaturas 

Aprovadas 
  Aprovação Aprovação 

Financiamento / Não 

financiamento de 

candidaturas 

OQ 12 

Taxa de alunos 

interessados em 

frequentar o 

ensino superior 

  

30% 33% 

(Total de formandos de 

3º ano requerentes de 

documento para 

inscrição nos exames 

nacionais e/ou provas 

regionais / Total de 

formandos de 3º ano) x 

100 

OQ 13 

Taxa de 

formandos de 

3º ano 

participantes 

em projetos 

Erasmus + 

  14% 16% 

(Total de formandos de 

3º ano participantes / 

Total de formandos de 

3º ano) x 100 

OQ 14 
Taxa de 

Absentismo 
  9% 8% 

(Nº de alunos com 

ultrapassagem dos 

limites de faltas a pelo 

menos um módulo / Nº 

total de alunos) x 100 

OQ 15 

Taxa de Alunos 

em dificuldade 

de progressão 

modular 

  9% 8% 

(Nº de alunos com 

mais de 10% de 

módulos em atraso / 

Nº total de alunos) x 

100 
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Indicador 

Metas  

Descrição / 
Medida 

Objetivos 
de 

Qualidade 
2018/2019 2019/2020 2020/2021 

OQ 16 

Taxa de 

Execução do 

Plano Anual de 

Atividades 

  85% 88% 

Nº de Atividades 

realizadas / Nº de 

Atividades 

programadas x 

100 

OQ 17 

Taxa de 

desistência por 

período letivo 

  

1% 1% 

N.º de Alunos 

desistentes / nº 

de Alunos que 

iniciaram o 

período letivo x 

100 

OQ 18 

Média de 

Satisfação dos 

formandos com 

os módulos 

concluídos 

  4,2 4,3 

Média das 

classificações 

atribuídas pelos 

formandos em 

inquéritos de 

satisfação 

relativos aos 

módulos 

concluídos 

OQ 19 

Média de 

Satisfação dos 

formandos com 

o curso que 

frequentam 

  4 4,1 

Média das 

classificações 

atribuídas pelos 

formandos em 

inquéritos de 

satisfação com os 

cursos 

OQ 20 

Média de 

Satisfação das 

entidades 

acolhedoras 

com o 

desempenho 

dos formandos 

no decurso do 

FCT 

  4 4,1 

Média das 

classificações 

atribuídas aos 

formandos pelas 

entidades 

acolhedoras em 

inquéritos de 

satisfação com o 

desempenho dos 

mesmos em FCT 
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Indicador 

Metas  
Descrição / 

Medida 
Objetivos 

de 
Qualidade 

2018/2019 2019/2020 2020/2021 

OQ 21 

Taxa de 

resposta dos 

ex-formandos 

  80% 82% 

(Total de ex-

formandos que 

responderam / 

Nº total de ex-

formandos com o 

curso concluído) 

x 100 

OQ 22 

Taxa de 

resposta das 

entidades 

empregadoras 

  60% 62% 

(Total de 

entidades 

empregadoras 

que responderam 

/ Nº total de 

entidades 

empregadoras 

contactadas) x 

100 

OQ 23 

Obtenção e 

Manutenção do 

Selo de 

Garantia 

EQAVET   

Certificação Certificação 
Obtenção de Selo 

de Certificação 
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1.9 Preencher a tabela infra, indicando quando foram desenvolvidas as etapas do processo 

de alinhamento com o Quadro EQAVET.  

  

Etapas do processo de alinhamento  com o  
Quadro EQAVET  

Data Início 
(mês/ano)  

Data Conclusão 
(mês/ano)  

Inicio da criação e implementação de um sistema de 
garantia da qualidade 

07/19 12/20 

Sessão de sensibilização e disseminação do processo de 
implementação  

09/19 09/20 

Elaboração do Documento Base para o alinhamento  07/19 04/20 

Elaboração do Plano de Ação para o alinhamento   07/19 05/20 

Recolha de dados – Indicador 4a) Conclusão 
dos cursos  

02/20 Anualmente 

Recolha de dados – Indicador 5a) Colocação 
dos diplomados  

03/20 Anualmente 

Recolha de dados – Indicador 6a) Ocupação 
dos diplomados  

03/20 Anualmente 

Recolha de dados – Indicador 6b3) Satisfação 
dos empregadores  

04/20 Anualmente 

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

03/20 Trimestralmente 

Identificação das melhorias a introduzir na gestão da EFP  06/20 Trimestralmente 

Elaboração do Relatório do Operador   03/20 05/20 

Anexo 1 ao Relatório do Operador - Plano de Melhoria  05/20 09/20 

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

07/20 09/20 

Observações (caso aplicável)  

 O processo de criação e implementação de um sistema de garantia da qualidade na educação e 

formação profissional, mesmo tendo por base as práticas já realizadas na Escola Profissional de 

Tomar, revelou-se um processo complexo, em que, apesar do entusiasmo, interesse e 

dedicação do grupo dinamizador da qualidade, a falta de domínio pleno de conhecimentos 

específicos sobre a estruturação de um sistema deste tipo tornou complicada esta tarefa.   

A situação de pandemia que marca o ano em curso, com a dispersão de recursos humanos, 

também contribuiu para uma menor facilidade em implementar e cumprir os pressupostos de 

um tal sistema, tendo também complicado o ritmo e a operacionalização do processo em 

curso. 
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1.10 Identificar os documentos orientadores da instituição e relatórios relevantes para a 

garantia da qualidade e indicar as respetivas ligações eletrónicas.  

 

 

Na Escola Profissional de Tomar irão ser mobilizados os seguintes documentos 

orientadores:  

 

1. Documento Base – Remete para o Projeto Educativo 

2. Projeto Educativo 

3. Plano de Ação 

4. Plano de Anual de Atividades 

5. Mapa e Fichas de Processos 

6. Quadro de Monitorização de Indicadores 

7. Plano de Ações de Melhoria de Indicadores (PAMI) 

8. Relatório do Operador 

9. Estatutos 

10. Regulamento Interno 

11. Relatório de avaliação intercalar  

 

Estes e outros documentos complementares podem ser encontrados na página 

eletrónica da Escola Profissional de Tomar, mais concretamente em: 

escolaprofissionaltomar.com/qualidade-eqavet 

 

 

http://escolaprofissionaltomar.com/qualidade-eqavet


                                                   

  

RO                        
  

12 

 

 

 

 

II. Gestão da oferta de EFP considerando os princípios EQAVET  

  
Descrever os procedimentos desenvolvidos pela instituição que evidenciam a aplicação de 

cada uma das fases do ciclo de garantia e melhoria da qualidade na gestão da oferta de EFP.  

  

 

 

Os procedimentos a implementar pela Escola Profissional de Tomar estarão em 

acordo com as fases previstas para o ciclo de garantia da qualidade, as quais constam de 

todos os processos a implementar. As fases são as seguintes:  

1. Planear - Consiste no estabelecimento de metas e objetivos adequados ao 

pretendido, quantificáveis e mensuráveis  

2. Implementar - Momento de execução dos procedimentos necessários para a 

concretização das metas e objetivos anteriormente definidos  

3. Avaliar - Recolha e tratamento de dados / informações que permitam obter 

dados sustentados que permitam estruturar o passo seguinte 

4. Rever - Reflexão sobre dados e informações recolhidos, reformular propostas e 

desenvolver / atualizar estratégias para alcançar / melhorar os resultados obtidos, 

e, quando aplicável estabelecer novos objetivos que favoreçam a ocorrência de 

melhorias 
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2.1 Fase  de Planeamento   

 

 

Descrevendo o Plano de ação, serão aqui abordados os procedimentos que 

sustentam a aplicação de cada uma das fases do mesmo na Escola Profissional de Tomar. 

Serão consideradas as metas e os objetivos estabelecidos no Sistema de Gestão 

da Garantia da Qualidade, como o quadro EQAVET, e procurando o alinhamento com 

referências europeias e nacionais, nomeadamente, a Estratégia Europa 2020, o Projeto 

Europa 2030 – Desafios e Oportunidades, o POCH, as orientações da ANQEP e da 

DGEstE e o Diagnóstico regional do Sistema de Antecipação de Necessidades de 

Qualificações (SANQ) do Médio Tejo, além dos resultados das reuniões do Conselho 

Municipal de Educação de Tomar.  

A observância das metas, objetivos, referências e estratégias atrás referidas 

traduziu-se com efeitos concretos no Projeto Educativo da EPTomar. 

Assim, apresentamos o planeamento das ações a desenvolver no sentido de aferir 

e monitorizar os processos da Escola no que concerne aos indicadores de qualidade 

considerados. Esse acompanhamento, bem como as ações previstas, calendarização, 

intervenientes e responsáveis, encontram-se patentes nas Fichas de Processos e, mais 

detalhadamente, no Quadro de Monitorização de Indicadores. 

Todas as ações contam com a participação de Stakeholders Internos e Externos 

no Planeamento da atividade, na Avaliação e na definição de Planos de Melhoria.  

A primeira ação é sempre a definição da oferta formativa, após consulta escrita 

ao Conselho Consultivo, o qual é composto pelo Presidente da Assembleia de Geral da 

EPT-Lda, que preside, e pelos outros gerentes, Diretor Executivo e Pedagógico, por 

representantes dos docentes, dos alunos / formandos, pelos representantes da 

associação dos pais no caso de a mesma estar constituída e ainda por outros parceiros 

sociais e económicos para o efeito convidados. 
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Os documentos estruturantes: Projeto Educativo, Plano Anual de Atividades 

(PAA), Estatutos e Regulamento Interno foram alinhados com o Quadro EQAVET tendo 

em conta as fases do Ciclo de Qualidade. Tendo por base estes documentos parte-se 

para o planeamento e o desenvolvimento das várias ações ao longo do processo de 

avaliação e as suas diversas tarefas. Assim, de facto, as metas e os objetivos consagrados 

no Projeto Educativo (Documento Base) da escola estão alinhadas regional, nacional e 

internacionalmente. 

 

 

 

 

 

2.2 Fase de Implementação  

 

É objetivo construir e estabelecer um conjunto de procedimentos que 

possibilitem a medição dos indicadores de qualidade, o que é um processo de 

permanente atualização e que remete para diversas áreas, recolhendo e tratando de 

dados relativos às atividades letivas e de desempenho dos docentes, na monitorização 

dos processos técnico-pedagógicos e na implementação do Sistema de Gestão da 

Processos 

Objetivos 

Objetivos da 
Qualidade 
EQAVET 

Monitorização 
continua 

Autoavaliação 

Planos de  

Melhoria 
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Qualidade alinhado com o Quadro de Referência Europeu de Garantia para o Ensino e 

Formação Profissional (EQAVET).  

Para tal, procura a Escola Profissional de Tomar assegurar que os recursos 

humanos e materiais/financeiros são dimensionados, adequados e orientados de forma a 

alcançar os objetivos traçados. 

A Escola recolhe e trata informações a diversos níveis e de diferentes âmbitos. 

Aplica inquéritos que permitem avaliar a satisfação dos alunos com o curso e com as 

disciplinas, a perspetiva das entidades com protocolo para a realização de Formação em 

Contexto de Trabalho e das empresas empregadoras de ex-formandos, Este 

questionamento dos stakeholders, permite garantir o envolvimento de todos na 

implementação dos processos iniciais e dos que decorrem dos planos de melhoria 

estipulados.  

Regularmente são estabelecidos protocolos com empresas e instituições, no 

âmbito das atividades letivas e extra letivas, particularmente, na Formação em Contexto 

de Trabalho, tendo como objetivo contribuir para uma formação dos alunos, que vá de 

encontro à aquisição de competências do Perfil do Aluno à Saída da Escolaridade 

Obrigatória, e do desenvolvimento de competências do Perfil Profissional previsto para 

os cursos aqui ministrados.  

O ponto de partida de toda a atividade é a Oferta Formativa. Anualmente, em 

ciclos derivados da estrutura do calendário letivo, a direção da EPTomar executa os 

procedimentos adequados à adaptação dos recursos disponíveis, materiais, humanos e 

financeiros, à Oferta Formativa proposta pela escola e alvo de aprovação pelo Ministério 

da Educação, com o objetivo de assegurar o cumprimento dos diversos Planos 

Curriculares a aplicar.  

Em sequência, é elaborado o Plano Anual de Atividades, o qual prevê a realização 

de múltiplas e diversas atividades, estabelece a sua periodicidade e regularidade, além da 

necessária calendarização e intervenientes, normalmente incluindo os diversos 

stakeholders, dependendo das atividades em causa a sua maior ou menor envolvência, 

pois obviamente, de acordo com as atividades previstas existem adaptações em quem e 
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como mobilizam e a quem se destinam, sendo certo que muitas atividades que este 

Plano integra ultrapassam o espaço escolar e são dirigidas também à comunidade local e 

regional, e, dependendo das parcerias, podem ainda ser nacionais e internacionais. 

Simultaneamente com o Plano Anual de Atividades é elaborado o Plano de 

Formação, o qual permite não somente que os funcionários procurem formação nas 

áreas que se lhes afiguram, pessoal e profissionalmente, mais apelativas, como são 

recolhidas e consideradas sugestões para o planeamento de atividades que sejam 

adequadas e positivas para o aperfeiçoamento de todo o quadro docente e não só. 

È também nesta fase que são aplicados inquéritos diversos e recolhidas 

informações em múltiplos níveis, de acordo com o previsto no Plano Anual de 

Atividades e no Quadro de Monitorização de Indicadores.  

 

 

 

 

 

 

Projeto Educativo 

Plano de Atividades 

Metas a atingir 

Operacionalização 

Consulta dos 
stakeholders 

Planos  

de Melhoria  

Operacionalização 

Consulta dos 
stakeholders 
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2.3 Fase de Avaliação  

 

 
No que concerne à avaliação dos procedimentos, considerando as metas 

definidas para os indicadores do Sistema de Gestão da Garantia da Qualidade, alinhado 

com o EQAVET, também esta fase é feita de forma regular, em acordo quer com o 

estabelecido no Quadro de Monitorização de Indicadores, quer com o estipulado no 

Plano Anual de Atividades.  

Esta monitorização regular pretende possibilitar a melhoria da formação 

ministrada e promover um permanente aperfeiçoamento da validade das aprendizagens 

efetuadas pelos formandos, bem como a possibilitar igual desenvolvimento pela parte 

dos formadores / docentes e restantes profissionais que exercem na EPTomar. 

Esse aperfeiçoamento será tanto mais efetivo quando maior for, por um lado, a 

envolvência de todos os stakeholders, por outro, que a excelência desse envolvimento 

seja real e efetiva.  

Formandos, docentes e não docentes, encarregados de educação / pais, ex-

formandos e responsáveis das entidades patronais e das entidades acolhedoras de 

Formação em Contexto de Trabalho, todos estes stakeholders são parte integrante do 

processo, sendo regularmente decisores, intervenientes, ou, no mínimo, fornecedores 

de informação a trabalhar nos diversos órgãos onde é feita, regularmente, a avaliação e 

discussão dos resultados alcançados. Assim, direta ou institucionalmente, são 

intervenientes em diversas ocasiões da vida da EPTomar, consoante as suas atribuições. 

A forma de intervenção e a periodicidade com que é efetuada depende de 

diversos fatores, normalmente associados ao âmbito em que intervêm e/ou o órgão 

perante o qual se encontram presentes.  

Exemplos são desses órgãos são os Conselhos de Turma, Conselhos 

Pedagógicos, Conselhos Pedagógicos alargados / reuniões gerais de Professores / 

Formadores, trabalho colaborativo de docentes / não docentes a diversos níveis, 

Conselho dos Delegados de Turma e Conselho dos Alunos / Formandos, Reuniões de 
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Componente Técnica, de Orientadores Educativos, de Encarregados de Educação / Pais 

e Orientadores Educativos, do Núcleo de Acompanhamento da Prova de Aptidão 

Profissional, da Equipa Multidisciplinar de Apoio à Educação, de acompanhamento da 

Formação em Contexto de Trabalho e ainda do Conselho Consultivo. Em todos estes 

momentos os diversos stakeholders, as suas opiniões / posições / sugestões são 

expressas e discutidas, sendo que todos contribuem para a tomada de decisões. 

Os inquéritos de satisfação aplicados aos formandos, stakeholders com opinião 

determinante, nomeadamente, sobre os módulos concluídos e sobre o curso que 

frequentam, serão um importante instrumento para explorar, pois permitem avaliar o 

desempenho dos formadores e da própria escola, sendo os resultados obtidos decisivos 

para estruturar e sustentar ações de melhoria. 

São também aplicados diversos outros questionários, os quais permitem avaliar 

diferentes componentes da formação ministrada. A satisfação das empresas acolhedoras 

de Formação em Contexto de Trabalho com o desempenho dos formandos, a situação 

dos ex-formandos e a satisfação dos seus empregadores, quando aplicável.  

O manancial de informações resultantes dos inquéritos mencionados traduzem-

se posteriormente em relatórios que são discutidos em diversas instâncias / momentos 

da EPTomar e as principais conclusões resultantes serão introduzidas nos Planos de 

Melhoria. 

O Relatório de Avaliação Intermédia, elaborado sensivelmente a meio do ano, é 

um instrumento que permite acionar mecanismos de alerta precoce e proceder à 

monitorização e avaliação intercalar dos indicadores, identificando o desvio e a análise da 

causa procedendo a um ajustamento constante e ao estabelecimento de planos de 

melhoria, A construção do Relatório de Avaliação Intermédia é de extremo valor, pois 

centra em si componentes de avaliação do que já foi sinalizado pelos indicadores 

intermédios, e gera reflexão em consonância com os resultados obtidos, sendo que, 

simultaneamente, permite ainda um tipo de reflexão adicional, relativo às dificuldades / 

lacunas / oportunidades / falhas / do Sistema de Garantia de Qualidade em curso, 

permitindo atuar em conformidade após discussão de estratégias a adotar. 
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O processo descrito é representado no esquema abaixo. 

 

 

2.4 Fase de Revisão  

 

 

Nesta fase ocorre o momento de revisão dos processos, procurando assegurar 

uma melhoria contínua dos mesmos, e, consequentemente, o aperfeiçoamento da 

educação e formação profissional ministrada. São envolvidos todos os stakeholders, não 

só os internos, regularmente presentes na comunidade educativa, mas também os 

externos.  

O resultado das fases anteriores serão divulgados, e as opiniões e conclusões 

sobre os mesmos serão consideradas, por forma a elaborar novos planos que assegurem 

melhoria dos resultados obtidos.  

É, por isso, um momento que mobiliza toda a instituição educativa, pois só assim 

se conseguirá elaborar planos de melhoria adequados. Também os resultados dessa 

revisão serão difundidos junto dos stakeholders.  

Visão Estratégica + Gestão da 
Educação e Formação 

Profissional + Resultados 
Anteriores + Envolvimento 

dos Stakeholders 

Plano Ação / Monitorização 

Avaliações:                  
Relatórios / Atas  / Conclusões 

Planos de Melhoria  
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A divulgação pública ocorrerá através da página eletrónica da  Escola Profissional 

de Tomar, nas redes sociais da mesma, nos locais de divulgação de informações internas 

fisicamente existentes na EPTomar. 

 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Visão estratégica + 
Resultados das fases 

anteriores 

Resultados da Avaliação 

Planos de Melhoria 

(Revisão de Processos + 
Ajustamentos de Metas e 

Objetivos) 

Apresentação e divulgação 
pública de Resultados  
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III. Áreas de melhoria na gestão da oferta de EFP  

  

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

  

Procurando cumprir a necessidade de garantir o aperfeiçoamento sustentado da 

EPTomar, desenvolveu-se o Plano de Melhoria, em Anexo 1, bem como o Plano de 

Ações de Melhoria e Indicadores (PAMI).  

Estes documentos pretendem estruturar os procedimentos a adotar no que 

concerne a melhorias que sustentem o aperfeiçoamento da Educação e Formação 

Profissional aqui ministrada.  

O Plano de Melhoria começa por apresentar o resultado das avaliações dos 

indicadores EQAVET relativos aos ciclos de formação 2014/2017 e 2015/2018, bem 

como as metas propostas para os próximos ciclos no que concerne a esses mesmos 

indicadores. São ainda abordados os demais indicadores adotados. 

Foram também observados os resultados obtidos e apontadas / ponderadas 

ações a desenvolver no âmbito da melhoria destes. Pretende-se desta forma assegurar a 

melhoria constante que o Sistema de Garantia da Qualidade pressupõe.  
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IV. Fontes de evidência do cumprimento dos critérios de conformidade 

EQAVET  

  

Enumerar os documentos e os critérios que evidenciam, através do preenchimento do Anexo 

2 ao presente relatório.   

  

As fontes de evidência do cumprimento dos critérios de conformidade EQAVET 

podem ser encontradas no anexo 2 a este documento. 
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V. Conclusão  

  

Apresentar as mudanças resultantes do alinhamento do sistema de garantia da qualidade 

com o Quadro EQAVET na gestão da melhoria contínua da oferta de EFP.  

 

O desejo de melhoria e de aperfeiçoamento das práticas de educação e formação 

profissional nasceu no momento imediatamente seguinte à da constituição da Escola 

Profissional de Tomar. 

A constituição de um Sistema de Garantia da Qualidade é mais uma etapa nesse 

percurso.  

As mudanças na Escola estão em curso e são irreversíveis. No entanto, tal como 

referido no primeiro parágrafo deste ponto, procurar conhecer e compreender para 

trabalhar com mais eficiência não é algo novo no funcionamento da EPTomar, faz parte 

da sua génese, está na mente de todos os profissionais que aqui exercem, pelo que todos 

estes irão abraçar as mudança e todos os benefícios para a qualidade do ensino 

ministrado nesta instituição, implementando efetivamente um Sistema de Garantia da 

Qualidade em acordo com o Quadro de Referência Europeu de Garantia da Qualidade 

para a Educação e Formação Profissional, EQAVET. 

As vantagens de um sistema baseado no ciclo PDCA são já claras e óbvias para 

toda a equipa, e as partilhas e discussão associadas aos momentos de revisão, ainda que 

neste primeiro ano estejam extremamente condicionados pela situação de pandemia, 

irão revelar-se tão decisivas para o aperfeiçoamento da nossa prática letiva como para a 

consolidação do espirito de missão e de equipa dos profissionais desta casa, o que será 

indissociável do esforço conjunto de melhoria da nossa capacidade educacional e 

formativa. 

 



                                                   

  

RO                        
  

24 

Foram revistos e adaptados documentos já existentes na EPTomar e foram 

concebidos novos documentos. Estabeleceram-se metas e objetivos, traçaram-se linhas 

de atuação, calendarizaram-se atividades, estipularam-se intervenientes e responsáveis. 

Trabalhou-se em equipa com um objetivo comum. Observaram-se as fases do ciclo 

PDCA e agiu-se em conformidade. Foi uma aprendizagem, que está longe de estar 

concluída, mas que é agora irreversível. 

 

O Ciclo PDCA na EPTomar 

                       O Ciclo PDCA na EPTomar 

Plan 

Planear 

 Adaptação de documentos estratégicos 

 Conceção de novos documentos  

 Introdução de uma Gestão por Processos 

(Estabelecimento de Processos, atribuição de 

responsabilidades, atividades e sequências, interligação de 

processos e atividades, definição de objetivos específicos e 

ligação aos estratégicos, etc.) 

 Auscultação de stakeholders 

Do 

Implementar 

 Determinação de Métodos e Critérios de eficácia  

 Disponibilização de Recursos e Informação 

 Adaptação de instrumentos de Avaliação e intervenção de 

stakeholders 

Check 

Avaliar 

 Introdução de Autoavaliação Intercalar e Global 

 Mecanismos de monitorização contínua e de alerta 

precoce (atas, relatórios, etc...) 

 Monitorização intercalar objetivos EQAVET através de 

Objetivos intermédios 

Act 
Rever 

 Implementação de Ferramentas e métodos de introdução 

de ações de melhoria contínua  

 

 



                                                   

  

RO                        
  

25 

  

  

 
  
Os Relatores   
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DOCUMENTOS ANEXOS  

  
Anexo 1 – Plano de Melhoria  

  

Anexo 2  – Fontes de evidência do cumprimento dos critérios de conformidade EQAVET  
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Anexo 1 - Plano de Melhoria 

 

 

1. Análise contextualizada dos resultados dos indicadores EQAVET selecionados, e 

de outros em uso, e da aferição dos descritores EQAVET/ práticas de gestão que 

sustentam o presente Plano de Melhoria 
 

Objetivo de Qualidade 1  

Taxa de Conclusão dos Cursos (Remete para o indicador n.º 4 EQAVET) 

AEF Curso Técnico Triénio 2014/2017 Triénio 2015/2018 

213  Artes Gráficas 58,3 % 60 % 

481 Gestão de Equipamentos Informáticos  80 % 

811 Restauração  - Variante Cozinha-Pastelaria 70 % 88,2 % 

811 Restauração   - Variante Restaurante-Bar 75 % 58,3 % 

TOTAIS 66,7 % 71,2 % 

 

Meta para o triénio 

2016/2019: 
68%  

Meta para o triénio 

2018/2021: 
73%  

Meta para o triénio 

2019/2022: 
75% 

 

É possível verificar que, na maioria dos cursos, ocorreu uma evolução, considerada 

positiva, de um triénio para o outro, a qual se repercute também nos resultados totais.  

No entanto, se por um lado ocorreu uma evolução efetiva, por outro ainda se está 

aquém das metas para os próximos triénios, pelo que se irá continuar a apostar nas 

estratégias aplicadas, reforçando as mesmas sempre e tanto quanto possível.  

Pretende-se, portanto, continuar a implementar, de forma melhorada, estratégias 

diversificadas e diferenciadoras, do empenho em mecanismos de aprendizagem que 

remetem para o recurso a elementos pedagógicos como o portefólio individual e 

metodologias práticas e de trabalho de projeto, sempre que aplicável, apostando cada vez 

mais no respeito por ritmos individuais de trabalho e em trabalho tutorado / 

acompanhado quando necessário / vantajoso. Será também trabalhada junto dos 

formandos a valorização da ferramenta que o curso representa para a vida futura de cada 

um. Será ainda acautelada a realização continuada dos módulos, procurando evitar 

situações recorrentes em que os alunos atingem o final da formação, mas com módulos 

por concluir, os quais não recuperam nos prazos estabelecidos ou que nunca recuperam, 

inviabilizando a conclusão do seu curso. 
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Objetivo de Qualidade 2  

Taxa de empregabilidade (Remete para o Indicador nº 5 EQAVET) 

AEF Curso Técnico Triénio 2014/2017 Triénio 2015/2018 

213  Artes Gráficas 14,3 % 16,7 % 

481 Gestão de Equipamentos Informáticos  12,5 % 

811 Restauração  - Variante Cozinha-Pastelaria 42,9 % 33,3 % 

811 Restauração   - Variante Restaurante-Bar 33,3 % 14,3 % 

TOTAIS 30 % 21,4 % 

 

Meta para o triénio 

2016/2019: 
74%  

Meta para o triénio 

2018/2021: 
76%  

Meta para o triénio 

2019/2022: 
78% 

 

Antes de mais, considera-se pertinente revelar que as informações sobre a 

empregabilidade, tal como outras relativas aos indicadores EQAVET, foram recolhidas nos 

últimos dias de Abril de 2020, cerca de mês e meio após ter sido decretada em Portugal o 

estado de emergência nacional, por motivo de pandemia. Assim, informalmente, é do 

conhecimento de diversos elementos da EPTomar que, infelizmente, muitos dos ex-formandos 

inquiridos perderam o emprego por esse motivo, e pouco antes da inquirição, sendo que, 

caso o inquérito tivesse sido aplicado dois meses mais cedo no ano letivo, os resultados 

obtidos relativamente aos indicadores teriam sido muito mais positivos. Além disso, também 

informalmente, sabe-se que diversos alunos que se encontram ativos profissionalmente, não 

responderam aos inquéritos e dessa forma contribuem para que os resultados sejam mais 

baixos. 

Ressalvar também que se optou por trabalhar especificamente a taxa de empregabilidade, 

e não a colocação no mercado de trabalho, parâmetro mais vasto e se traduziria em taxas 

mais “amigáveis”.  

Para observar estes valores é ainda necessário ter em perspetiva que as taxas relativas aos 

formandos que optam por prosseguir a sua formação “concorrem” com os valores de 

empregabilidade, pois um aluno a frequentar o ensino superior não estará a trabalhar e vice-

versa.  

Não obstante os argumentos atrás, estes resultados são abaixo do desejável, e pretende-

se contribuir para a melhoria dos mesmos, promovendo sessões sobre estratégias de procura 

ativa de emprego e de gestão de expetativas pessoais e profissionais em relação à colocações 

profissionais, além de preparação para o rigor exigido pelas entidades patronais. 
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Objetivo de Qualidade 3  

Taxa de prosseguimento de estudos (Remete para o Indicador nº 5 EQAVET) 

AEF Curso Técnico Triénio 2014/2017 Triénio 2015/2018 

213  Artes Gráficas 28,6 % 33,3 % 

481 Gestão de Equipamentos Informáticos  12,5 % 

811 Restauração  - Variante Cozinha-Pastelaria 14,3 % 13.3 % 

811 Restauração   - Variante Restaurante-Bar 0 % 14,3 % 

TOTAIS 15 % 19,1 % 

 

Meta para o triénio 

2016/2019: 
23%  

Meta para o triénio 

2018/2021: 
24%  

Meta para o triénio 

2019/2022: 
25% 

 

 Tal como descrito no objetivo de qualidade anterior, também informalmente a 

EPTomar tem conhecimento que a taxa de colocação em prosseguimento de estudos  é 

superior aos valores apresentados, pois existe o conhecimento de ex-formandos nessa 

situação e que não responderam aos inquéritos enviados. 

Não obstante, considera-se que, de uma forma global, os valores são positivos, e que, 

particularmente no mais recente triénio aferido, a presença de representantes de todos os 

cursos aqui ministrados no ensino superior é reveladora do nível de preparação que os 

alunos aqui formados recebem, também no que concerne a áreas mais teóricas. 

Pretende-se melhorar estes números através de maior sensibilização para a resposta a 

inquéritos pela parte dos atuais, futuros ex-formandos, e continuar a apostar no 

acompanhamento à preparação para o ingresso no ensino superior, e reforçar a tutoria 

que o Serviço de Psicologia presta a nível de orientação vocacional e apoio à inserção no 

ensino superior, seja na divulgação e apoio à seleção de opções de formação, seja no 

processo de inscrição e preparação para os exames nacionais e, futuramente, também 

para as provas regionais. 
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Objetivo de Qualidade 4  

Taxa de desistências e abandono escolar (Remete para o Indicador nº 4 EQAVET) 

AEF Curso Técnico Triénio 2014/2017 Triénio 2015/2018 

213  Artes Gráficas 33,3 % 25 % 

481 Gestão de Equipamentos Informáticos  0 % 

811 Restauração  - Variante Cozinha-Pastelaria 20 % 5,9 % 

811 Restauração   - Variante Restaurante-Bar 25 % 25 % 

TOTAIS 26,7 % 15,3 % 

 

Meta para o triénio 

2016/2019: 
19%  

Meta para o triénio 

2018/2021: 
17%  

Meta para o triénio 

2019/2022: 
15% 

 

As taxas de desistência são superiores ao desejável, não obstante o último triénio 

considerado superar positivamente as metas para o triénio atual. No entanto, o objetivo 

da EPTomar, ainda que provavelmente utópico, seria a obtenção de valores próximos de 

zero. 

Para melhorar estes valores considera-se necessário trabalhar a motivação para a 

frequência do curso em que o formando se encontra inscrito, bem como a valorização da 

conclusão do mesmo como parte integrante do projeto de vida.  

Procurar assegurar condições para a melhoria de desempenho escolar no decurso do 

mesmo será também algo a valorizar e a trabalhar, esforço que será executado em 

conjunto pelo Orientador Educativo, Coordenador de Curso, Professores, Psicólogo, e, 

tanto quanto possível, envolvendo o encarregado de educação e outros familiares. 
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Objetivo de Qualidade 5  

Taxa de diplomados a exercer profissões relacionadas com o curso (Remete para o 

Indicador nº 6a EQAVET)  

AEF Curso Técnico Triénio 2014/2017 Triénio 2015/2018 

213  Artes Gráficas 0 % 0 % 

481 Gestão de Equipamentos Informáticos  0 % 

811 Restauração  - Variante Cozinha-Pastelaria 66,7 % 80 % 

811 Restauração   - Variante Restaurante-Bar 50 % 100 % 

TOTAIS 37,5 % 50 % 

 

Meta para o triénio 

2016/2019: 
70%  

Meta para o triénio 

2018/2021: 
75%  

Meta para o triénio 

2019/2022: 
80% 

 

 Este é um indicador que oferece resultados para continuar a ponderar e existirá ainda 

muito por fazer no que concerne a possibilidades de melhoria. Não obstante, tal como 

referido em indicadores anteriores, existe conhecimento informal de mais ex-formandos a 

desempenhar na sua área de formação do que aqueles que responderam aos inquéritos 

enviados, o que alteraria os resultados negativos que vão ser destacados abaixo. 

Pese o que ficou referido no parágrafo anterior, observando os resultados curso a curso, 

efetivamente, o que mais ressalta é que dois ciclos de formação do Curso Técnico de Artes 

Gráficas e um de Gestão de Equipamentos Informáticos não produziram, com base nas 

respostas efetivas de ex-formandos, resultados a nível de desempenho profissional da sua área 

de formação. 

Aponta-se como essencial trabalhar na valorização do percurso formativo e dos conteúdos 

técnicos aqui assimilados e exercitados, procurando, simultaneamente, demonstrar a 

excelência do desempenho como fator gerador de oportunidades em empresas dos setores 

associados ao respetivo curso.   

Considera-se que pode existir algum encorajamento natural para levar essas ações de 

melhoria a bom porto, na medida em que a existência de um resultado de 100% mostra que é 

possível esperar bons indicadores no futuro, e que as ações de melhoria tornarão mais 

regulares esse nível de resultados. 
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Objetivo de Qualidade 6  

Taxa de satisfação dos empregadores (Remete para o Indicador nº 6b3 EQAVET) 

AEF Curso Técnico 
Triénio 2014/2017 Triénio 2015/2018 

Média de 
Satisfação 

Taxa de   
Satisfação 

Média de 
Satisfação 

Taxa de   
Satisfação 

213  Artes Gráficas Sem dados Sem dados 3.40 100 % 

481 Gestão de Equipamentos Informáticos -  - Sem dados Sem dados 

811 Restauração  - Variante Cozinha-Pastelaria 3,44 90 % 3.58 80 % 

811 Restauração   - Variante Restaurante-Bar 3.70 100 % 4,00 100 % 

TOTAIS 3.58 95% 3,54 87% 

  

Meta para o triénio 

2016/2019: 
90%  

Meta para o triénio 

2018/2021: 
92%  

Meta para o triénio 

2019/2022: 
94% 

 

Em indicadores anteriores foi regularmente referido que existe margem para melhorar 

o nível de respostas obtidas nos inquéritos enviados. 

Essa conclusão é também clara quando se tratou de obter respostas pela parte das 

entidades empregadoras dos nossos ex-formandos, em que, embora se considere que as 

respostas obtidas permitem tecer considerações com alguma sustentação, é igualmente 

inegável que seria desejável ter recebido mais informações, leia-se respostas, por parte 

dos empregadores. 

Mais uma vez, acredita-se que a situação associada ao estado de emergência nacional, e 

o vasto número de empresas temporariamente encerradas ou com forte recurso a 

mecanismos de lay-off, por ocasião da recolha de dados, condicionou o volume de 

respostas obtidas. 

Em relação às respostas efetivamente recebidas, destaca-se a total satisfação dos 

empregadores em alguns cursos, sendo que os restantes valores, observados globalmente, 

são também muito positivos, e, sendo que este indicador se expressa igualmente numa 

Média de Satisfação, de 1 a 4, verificámos que também a este nível os valores obtidos 

pelos ex-formandos a exercer profissionalmente, apresentam desempenhos que satisfazem 

os seus empregadores. 

A melhoria destes resultados passará pela valorização do desempenho dos formandos 

enquanto frequentam esta escola, procurando incutir / estimular nestes a vontade de 

desempenhar empenhada e assertivamente as funções que caracterizam os cursos que 

frequentam, bem como a responsabilidade pessoal e profissional para lidar com as 

situações comuns à sua área. Será algo a ser executado por todos os profissionais da 

EPTomar, para maximizar o seu impacto junto dos formandos. 
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Objetivo de Qualidade 7  

100% aprovação de candidaturas de educação e formação profissional 

RESULTADOS 2019/2020 100 % 

 

Meta para 2019: 100%  Meta para  2020: 100%  Meta para 2021: 100% 

 

Não obstante se ter alcançado a meta proposta, pretende-se trabalhar para a manter, 

pelo que se continuará a cumprir os critérios estabelecidos para a aprovação de 

candidaturas e a promover a imagem da escola na comunidade para aumentar a procura 

da oferta formativa. 

 

 

 

 

Objetivo de Qualidade 8  

Mínimo de 4 cursos profissionais aprovados anualmente 

RESULTADOS 2019/2020 4  

 

Meta para 2019: 4  Meta para  2020: 4  Meta para 2021: 4 

 

À semelhança do Objetivo de Qualidade 7, não obstante se ter alcançado a meta 

proposta, pretende-se trabalhar para a manter, pelo que se continuará a cumprir os 

critérios estabelecidos para a aprovação de candidaturas e a promover a imagem da escola 

na comunidade para aumentar a procura da oferta formativa. 
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Objetivo de Qualidade 9  

Taxa de Formação dos Colaboradores 

RESULTADOS 2019/2020 * Em Curso 

 

Meta para 2019: 98%  Meta para  2020: 60%  Meta para 2021: 62% 

 

Espera-se continuar a valorizar o Plano de Formação e, consequentemente, os 

mecanismos que possibilitam aos formadores aperfeiçoarem os seus conhecimentos / 

capacidades em áreas relevantes para o seu desempenho profissional. As atualizações do 

Plano de Formação da EPTomar procurarão a adequação do mesmo aos objetivos da 

Direção, dos Formadores e das situações e necessidades identificadas. 

 

 

Objetivo de Qualidade 10  

Taxa de Execução Física dos Planos Curriculares previstos para o ano letivo 

RESULTADOS 2018/2019 93,4 % 

 

Meta para 2019: 98%  Meta para  2020: 95%  Meta para 2021: 95% 

 

No ano letivo 2018/2019, o último com informação disponível, a taxa de execução física foi de 93,4%, o 

que se considera um valor aceitável, tendo em conta as múltiplas variáveis que podem influenciar esta taxa e 

que se encontram fora do controlo da escola, nomeadamente, a carga letiva do plano curricular por turma, 

o número de dias de atividade letiva disponíveis, o número de horas legalmente possíveis de agendar diária e 

semanalmente, os dias com serviço de transportes escolares em funcionamento, sem os quais a escola não 

pode realizar atividades letivas, e ainda a assiduidade dos alunos e desistências ocorridas no decurso do ano 

letivo.  

O que a escola pode e irá efetuar é uma gestão cuidada dos horários letivos das várias turmas, em 

acordo com o plano curricular e a legislação aplicável, os horários letivos das várias turmas, ajustando as 

respetivas cargas horárias semanais, para potenciar o efetivo cumprimento da execução física acordada, e 

adotar estratégias para minimizar problemas de assiduidade e prevenir desistências, e, no ano letivo em 

curso, procurar minorar de todas as formas possíveis o impacto da Pandemia neste item. 
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Objetivo de Qualidade 11  

Candidaturas Financeiras / Administrativas aprovadas 

RESULTADOS 2019/2020 Aprovação  

 

Meta para 2019: Aprovação  Meta para  2020: Aprovação  Meta para 2021: Aprovação 

 

Pretende-se continuar e, quando aplicável, reforçar o cumprimento integral e 

escrupuloso dos critérios estabelecidos para a aprovação de candidaturas 

 

 

 

 

Objetivo de Qualidade 12 

Taxa de alunos de 3º ano interessados em frequentar o ensino superior 

RESULTADOS 2019/2020 31,43% 

 

Meta para 2019: 30%  Meta para  2020: 30%  Meta para 2021: 33% 

 

As metas previstas foram ultrapassadas, mas o trabalho no sentido de procurar 

promover a persecução de estudos como estratégia de maximização de potencialidades 

pessoais e profissionais irá continuar e sempre que possível, de forma intensificada, 

trabalhando igualmente o estabelecimento de objetivos para o futuro. 
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Objetivo de Qualidade 13 

Taxa de formandos de 3º ano participantes em projetos Erasmus + 

RESULTADOS 2019/2020 Adiado por motivo de pandemia 

 

Meta para 2019: 16%  Meta para  2020: 14%  Meta para 2021: 16% 

 

Não obstante a não concretização da atividade para a qual remete este objetivo por 

motivo de força maior, a estratégia passará por promover as potencialidades de melhoria 

curricular e de experiência profissional, de crescimento pessoal e de experiência de vida 

resultantes da participação num projeto deste tipo. 

 

Objetivo de Qualidade 14 

Taxa de absentismo  

RESULTADOS 2019/2020 

2º Período 3º Periodo 

11,9% 16% 

 

Meta para 2019:  1   Meta para  2020: 9%  Meta para 2021: 8% 

 

A percentagem de alunos com pelo menos um módulo em situação de ultrapassagem 

dos limites de assiduidade atingiu valores mais elevados, isto é, foi pior do que a meta 

estipulada para este ano letivo, tanto no segundo como no terceiro período, sendo que 

neste último a situação de Pandemia também contribuiu negativamente.  

Para melhorar estes valores pretende-se: Maior responsabilização dos Encarregados de 

Educação; Procurar estabelecer relacionamento de proximidade formandos/pessoal 

docente e não docente; Deteção precoce de situações de falta de interesse, motivação 

e/ou assiduidade; Encaminhamento das mesmas para o SPO; Procura de contacto regular e 

fornecimento de equipamentos tecnológicos nas situações pós-Pandemia (com limitações 

no número de equipamentos disponíveis para fornecimento) 
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Objetivo de Qualidade 15 

Taxa de Alunos em dificuldade de progressão modular 

RESULTADOS 2019/2020 

2º Período 3º Periodo 

16% 23% 

 

Meta para 2019:  1   Meta para  2020: 9%  Meta para 2021: 8% 

 

A situação é em tudo semelhante à do objetivo anterior: A percentagem de alunos 

com mais de 10% dos módulos em atraso foi superior à meta proposta para este ano 

letivo, tanto no segundo como no terceiro período, sendo que neste último a situação de 

Pandemia também contribuiu negativamente e teve um peso decisivo no agravar dos 

números.  

Para melhorar estes valores pretende-se: Maior responsabilização dos Encarregados de 

Educação; Procurar estabelecer relacionamento de proximidade formandos/pessoal 

docente e não docente; Deteção precoce de situações de falta de interesse, motivação 

e/ou assiduidade; Encaminhamento das mesmas para o SPO; Procura de contacto regular e 

fornecimento de equipamentos tecnológicos nas situações pós-Pandemia (com limitações 

no número de equipamentos disponíveis para fornecimento) 
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Objetivo de Qualidade 16 

Taxa de Execução do Plano Anual de Atividade 

RESULTADOS 2019/2020 

1º Período * 2º Período * 3º Período * 
Ano letivo  

2019 /2020 ** 

94,1% 73,5% 29,2% 69,6% 

* Taxa de execução considerando as atividades previstas para o período. 

** Taxa de execução considerando a totalidade das atividades previstas para o ano letivo. 

 

Diversas atividades previstas para o segundo período foram sendo sucessivamente adiadas e 

posteriormente canceladas, o terceiro período ficou também irremediavelmente comprometido. 

A causa principal e quase exclusiva da reduzida execução do plano de atividades remete para a 

situação de Pandemia, que, de tão gravosa, inviabiliza qualquer outra leitura / perspetiva, pelo que, 

perante as circunstâncias referidas, este indicador deverá ser observado com muitas reservas. 

 

Meta para 2019:   1   Meta para  2020: 85%  Meta para 2021: 88% 

 

Na elaboração do próximo Plano Anual de Atividades considerar somente atividades que 

possam concretizar-se perante as circunstâncias tal como as conhecemos atualmente. Revisões 

posteriores podem remeter para o ajustamento / alargamento do Plano de Atividades, se a 

situação pandémica evoluir favoravelmente permitindo a realização de mais atividades. 
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Objetivo de Qualidade 17 

Taxa de Desistência por período letivo 

RESULTADOS 2019/2020 

2º Período 3º Periodo 

0,735% 0% 

 

Meta para 2019:   1   Meta para  2020: 85%  Meta para 2021: 88% 

 

 

Valorização da formação aqui ministrada como ferramenta para um futuro pessoal e 

profissional de sucesso. Procura de estabelecimento de laços de envolvimento da escola 

nos projetos do aluno 
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Objetivo de Qualidade 18 

Média de Satisfação dos formandos com os módulos concluídos 

RESULTADOS 2019/2020 

2º Período  

(Módulos avaliados até 13/03/2020) 
3º Periodo 

4,29 
Não recolhido / Pandemia / Recolhidas 

informações sobre as disciplinas (Em apuramento) 

 

Meta para 2019: 4,1  Meta para  2020:  4 .   Meta para 2021: 4,1 

 

 

Este indicador é percecionado pela instituição como instrumento de grande 

importância.  

A adaptação de modelos de recolha de informação anteriormente utilizados revelou-se 

complexa e desadequada, sendo que a necessária reformulação foi assumida como 

essencial, tendo no entanto sido condicionada pela pandemia. O modelo de ensino e 

teletrabalho à distância foi obstáculo considerável, pelo que no decurso do terceiro 

período letivo não se recolheram informações sobre os módulos, sempre considerando 

que se pretenderia, no final do ano letivo, vir a recolher informações sobre a disciplina, o 

que, de certa forma, possibilitaria a extrapolação de conclusões.  

A recolha de informações necessárias para operacionalizar este indicador será 

retomada a partir de ano letivo 2020/2021. Simultaneamente pretende-se trabalhar os 

instrumentos de recolha de informação para os tornar ainda mais adequados ao objetivo.  

Também se pretende trabalhar a sensibilização para esta ferramenta como forma de 

expressão da posição individual e do conjunto de formandos perante as questões 

abordadas no inquérito e, consequentemente, difundir o mesmo como instrumento 

essencial para a melhoria de eventuais pontos menos conseguidos no que concerne ao 

desempenho dos módulos dos cursos ministrados na EPTomar. 

Depois será necessário agir em conformidade com os resultados obtidos, 

nomeadamente nos valores abaixo do desejável. 
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Objetivo de Qualidade 19 

Média de Satisfação dos formandos com o curso que frequentam 

RESULTADOS 2019/2020 Em apuramento 

 

 

Meta para 2019: 4,1  Meta para  2020:  4 .   Meta para 2021: 4,1 

 

Existindo o receio de que nem sempre a importância do instrumento de recolha de 

informações seja devidamente percecionada pelos alunos, será incrementado o esforço de 

sensibilização para esta ferramenta como forma de expressão da posição individual e do 

conjunto de formandos perante as questões abordadas no inquérito e, consequentemente, 

difundir o mesmo como instrumento essencial para a melhoria de eventuais pontos menos 

conseguidos no que concerne ao desempenho dos Cursos da EPTomar; Agir em 

conformidade com os resultados obtidos, nomeadamente nos valores abaixo do desejável. 

 

 

Objetivo de Qualidade 20 

Média de Satisfação das entidades acolhedoras com o desempenho dos formandos no 

decurso do FCT 

RESULTADOS 2019/2020 Em apuramento 

 

 

Meta para 2019: 4,1  Meta para  2020:  4 .   Meta para 2021: 4,1 

 

Sensibilização junto das entidades acolhedoras de FCT para esta ferramenta como 

essencial para a EPTomar percecionar o desempenho e a formação recebida pelos seus 

formandos em condições mais representativas do mercado de trabalho do que na prática 

simulada realizada no decurso da sua formação 
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Objetivo de Qualidade 21 

Taxa de resposta dos ex-formandos 

RESULTADOS 2019/2020 66,13% 

 

 

Meta para 2019: 4,1  Meta para  2020:  80% .   Meta para 2021: 82% 

 

Para aumentar a taxa de resposta aos inquéritos em causa pretende-se envolver 

Coordenadores de Curso, Orientadores Educativos e formadores dos ex-formandos na 

sensibilização para a resposta aos inquéritos; Abordar regularmente essa temática ainda 

durante o decurso das atividades letivas 

 

 

 

Objetivo de Qualidade 22 

Taxa de resposta das entidades empregadoras 

RESULTADOS 2019/2020 60% 

 

 

Meta para 2019: 4,1  Meta para  2020:  60% .   Meta para 2021: 62% 

 

Procurando incrementar o número de respostas pretende-se envolver os ex-

formandos e os professores acompanhantes de FCT na sensibilização para a resposta aos 

inquéritos 
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Objetivo de Qualidade 23 

Obtenção e Manutenção do Selo de Garantia EQAVET 

RESULTADOS 2019/2020 Em curso 

 

 

Meta para 2019: 4,1  Meta para  2020:  Obtenção .   Meta para 2021: Manutenção 

 

Promover e consolidar o ciclo PDCA e todas as potencialidades do mesmo para a 

efetivação de uma política interna de constante e sistematizada melhoria da qualidade no 

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

 

No quadro abaixo encontram-se identificadas, objetivadas e descritas as Áreas de 

Melhoria a implementar na Escola Profissional de Tomar.  

Estas áreas de melhoria resultam do processo de implementação de um Sistema de 

Garantia da Qualidade na Educação e Formação Profissional em concordância com o 

Quadro EQAVET e em acordo com o Ciclo PDCA. 

As áreas de melhoria decorrem de autoavaliações e pretende-se que se traduzam 

em resultados positivos para o aperfeiçoamento da qualidade da formação aqui ministrada. 

Às áreas de melhoria correspondem um ou mais objetivos a alcançar. As formas para 

alcançar as mesmas são as estabelecidas em Plano de Ação, e, mais concretamente, no 

Quadro de Monitorização de Indicadores e no Plano de Ação de Melhoria de Indicadores. 

 

Área de 
Melhoria  

Descrição da  
Área de Melhoria  

Obje-
tivo  

Descrição do objetivo e metas a alcançar  
(quando disponível, indicar o ponto de partida)  

AM1 

Aumentar a taxa de 

Conclusão dos 

Cursos  

Obj. 1 
Melhorar a taxa de conclusão dos cursos – 73% 

(Triénio 2014/2017 – 66,7% ; 2015/2018 – 71,2%) 

Obj. 2 
Diminuir a taxa de desistências – 17% 

(Triénio 2014/2017 – 26,7% ; 2015/2018 – 15,3%) 

AM2 

Melhorar as 

competências dos 

Formandos na 

Conclusão do Curso 

Obj. 3 

Aumentar a taxa de prosseguimento de estudos  

 – 24% 

(Triénio 2014/2017 – 15% ; 2015/2018 – 19,1%) 

Obj. 4 
Melhorar a taxa de empregabilidade – 74% 

(Triénio 2014/2017 – 30% ; 2015/2018 – 21,4%) 

AM3 

Implementar Sistema 

de Gestão da 

Qualidade  
Obj. 5 

Obtenção de Selo de Garantia de Qualidade  

- Selo 

(Sistema em fase de criação e implementação) 
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3. Identificação das ações a desenvolver e sua calendarização (inserir/eliminar/formatar, tanto 

quanto necessário)  
 

 

Área de 
Melhoria 

Ação 
Responsável 

Descrição da Ação a 
desenvolver 

Data Início 
(mês/ano) 

Data 
Conclusão 
(mês/ano) 

AM1 

Diretor Pedagógico 
Ajustar estratégias para melhorar 

a taxa de conclusão dos cursos 
01/2020 12/2020 

Diretor Pedagógico 

Aplicar mecanismos que 

permitam procurar diminuir a 

taxa de desistências 

01/2020 12/2020 

AM2 

Diretor Pedagógico 

Estruturar formas de aumentar a 

taxa de prosseguimento de 

estudos 
01/2020 12/2020 

Diretor Pedagógico 
Adaptar ações para melhorar a 

taxa de empregabilidade 
01/2020 12/2020 

AM3 

Diretor Executivo: 

Grupo Dinamizador 

da Qualidade 

Implementar Sistema de Gestão 

da Qualidade 
09/2019 12/2020 

 

 

4. Mecanismos previstos para monitorização do Plano de Melhoria  
 

A monitorização do Plano de Melhoria será da responsabilidade regular e 

recorrente do Grupo Dinamizador da Qualidade. Será permanente o acompanhamento / 

recurso ao Quadro de Monitorização de Indicadores e ao Plano de Ações de Melhoria de 

Indicadores. 

 

  

5. Formas previstas para divulgação do Plano de Melhoria  
 

A divulgação do Plano de Melhoria será efetuada num primeiro momento nos 

diversos órgãos da Escola Profissional de Tomar, onde será abordado e discutido. De 

seguida será divulgado na página eletrónica da Escola Profissional de Tomar, em: 

escolaprofissionaltomar.com/qualidade-eqavet/ 

 

 

http://escolaprofissionaltomar.com/qualidade-eqavet/
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6. Observações    
 

O processo de criação e implementação de um sistema de garantia da qualidade na 

educação e formação profissional, mesmo tendo por base as práticas já realizadas na 

Escola Profissional de Tomar, revelou-se um processo complexo, em que, apesar do 

entusiasmo, interesse e dedicação do grupo dinamizador da qualidade, a falta de domínio 

pleno de conhecimentos específicos sobre a estruturação de um sistema deste tipo 

tornou complicada esta tarefa.   

A situação de pandemia que marca o ano em curso, com a dispersão de recursos 

humanos, também contribuiu para uma menor facilidade em implementar e cumprir os 

pressupostos de um tal sistema, tendo também complicado o ritmo e a operacionalização 

do processo em curso.  

Pelos motivos atrás evidenciados, a conceção dos documentos inerentes à 

implementação de um Sistema de Gestão da Qualidade e a planificação e realização de 

atividades associadas a este processo acabaram por se prolongar para além do desejo 

inicial de todos os envolvidos. 

É ainda por esse motivo, de imperiosa força maior, que nem tudo decorreu como 

desejado e previsto, mas de acordo com o desejo de garantir uma constante melhoria da 

qualidade, a equipa e toda a EPTomar pretende fazer tudo o que estiver ao seu alcance 

para garantir isso mesmo. 

 

 

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

  

  
  
  
  

Princípios EQAVET  
  
  

  

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

Práticas de gestão da EFP  
  

Critérios  de 
conformidade  

EQAVET  
(Cf. Anexo 10)  

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

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

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

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

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

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

P5  Parcerias e iniciativas de cooperação com outros operadores são planeadas.   
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P6  
O sistema de garantia da qualidade em uso é explícito e conhecido pelos stakeholders 
internos e externos.  

EFP  
  
  
  
  
  
C6. Aplicação do ciclo de 
garantia e melhoria da  

  
Envolvimento dos stakeholders 
internos e externos  

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

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

Melhoria contínua da EFP 
utilizando os indicadores 
selecionados  

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

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

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

Práticas de gestão da EFP  Critérios de 
conformidade EQAVET 

(Cf. Anexo 10)  

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

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

  
  
C2. Implementação   
  
  
  
C5. Diálogo institucional 
para a melhoria 
contínua da oferta de 
EFP  
  
  
  
  

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

Envolvimento dos stakeholders 
internos e externos  I3  

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

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

Melhoria contínua da EFP 
utilizando  I5  As mudanças são introduzidas de acordo com os planos de ação de melhoria definidos.  
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os indicadores selecionados  

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

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

  

Fase 3 – Avaliação  
  
Critério de Qualidade  
As avaliações de resultados e processos regularmente efetuadas permitem identificar as melhorias necessárias.  
  
Descritores Indicativos   
- A autoavaliação é efetuada periodicamente de acordo com os quadros regulamentares regionais ou nacionais, ou por 
iniciativa dos prestadores de EFP  
- A avaliação e a revisão abrangem os processos e os resultados do ensino, incluindo a avaliação da satisfação do formando, 
assim como o desempenho e satisfação do pessoal  
- A avaliação e a revisão incluem mecanismos adequados e eficazes para envolver as partes interessadas a nível interno e 
externo  
- São implementados sistemas de alerta precoce e monitorização intercalar.  
  

Práticas de gestão da EFP 
Critérios de 

conformidade EQAVET 
(Cf. Anexo 10)  

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

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

  
C5. Diálogo institucional 
para a melhoria 
contínua da oferta de 
EFP  
  
C6. Aplicação do ciclo de 
garantia e melhoria da 
qualidade da oferta de 
EFP  

  

  
Envolvimento dos stakeholders 
internos e externos  

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

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

  
Melhoria contínua da EFP 
utilizando os indicadores 
selecionados  

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

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

  



                                                   

ROA2FE                                                                                                        6  

  

  
  
  
  

Princípios EQAVET  
  
  

  

Fase 4 – Revisão  
  
Critério de Qualidade  
Os resultados da avaliação são utilizados para se elaborarem planos de ação adequados à revisão das práticas existentes.  
  

Descritores Indicativos   
- São recolhidas impressões dos formandos sobre as suas experiências individuais de aprendizagem e o ambiente de 
aprendizagem e ensino. São utilizadas conjuntamente com as impressões dos professores, para inspirar novas ações. 
- É dado amplo conhecimento público da informação sobre os resultados da revisão.  
- Os procedimentos de recolha de feedback e de revisão fazem parte de um processo estratégico de aprendizagem da 
organização. 
- Os resultados do processo de avaliação são discutidos com as partes interessadas, sendo elaborados planos de ação 
adequados.  
Práticas de gestão da EFP  

Práticas de gestão da EFP 
Critérios de 

conformidade 
EQAVET (Cf. Anexo 10)  

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

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

  
C4. Revisão  
  
C5. Diálogo institucional 
para a melhoria 
contínua da oferta de 
EFP  
  
C6. Aplicação do ciclo de 
garantia e melhoria da 
qualidade da oferta de  
EFP  
  
  

Envolvimento dos stakeholders 
internos e externos  R2  

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

Melhoria contínua da EFP 
utilizando os indicadores 
selecionados  

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

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

Documento  
  

Código dos focos de observação 
evidenciados  

    
C1P1 a C1P4; C2I1 a C2I3; C3A1 a C3A4; 

C4R1 a C4R3; C5T1 e C5T2; C6T1 a 
C6T3.  

N.º do 
Documento 

(a atribuir para 
o efeito) 

Designação Autoria Divulgação 

1 

Projeto Educativo Direção Pedagógica Página Eletrónica; Divulgação nos Órgãos Internos 

e a toda a comunidade educativa; Correio 

eletrónico a todos os colaboradores, formandos e 

encarregados de educação;  

C1P1; C1P2; C1P3; C1P4; C2I1; C5T1; 

C6T1; C6T2; C6T3 

2 

Plano Anual de Atividades Direção Pedagógica; 

Coordenadores de 

Curso; Orientadores 

Educativos; Formadores 

Página Eletrónica; Divulgação nos Órgãos Internos 

e a toda a comunidade educativa; Correio 

eletrónico a todos os colaboradores, formandos e 

encarregados de educação;  

C1P2; C1P4; C2I1; C2I2:; C5T1 

3 
Plano de Ação EQAVET Grupo Dinamizador da 

Qualidade 

Página Eletrónica; Divulgação nos Órgãos Internos C1P2; C1C4; C2I1; C3A1; C3A4; C4R3; 

C5T1; C5T2; C6T1; C6T2; C6T3 

4 
Quadro de Monitorização de 

Indicadores 

Grupo Dinamizador da 

Qualidade 

Página Eletrónica; Divulgação nos Órgãos Internos C1P2; CIP3; C1P4; C2I2; C3A1; C3A2; 

C3A3; C3A4; C4R2; C5T2; C6T1; C6T2 
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Fontes de evidência do cumprimento dos critérios de verificação de conformidade EQAVET (Cf. Anexo 10)  
  

Documento  
  

Código dos focos de observação 
evidenciados  

    
C1P1 a C1P4; C2I1 a C2I3; C3A1 a C3A4; 

C4R1 a C4R3; C5T1 e C5T2; C6T1 a 
C6T3.  

N.º do 
Documento 

(a atribuir para 
o efeito) 

Designação Autoria Divulgação 

5 

Plano de Ações de Melhoria 

de Indicadores (PAMI) 

Grupo Dinamizador da 

Qualidade 

Página Eletrónica; Divulgação nos Órgãos Internos C1P2; C1P3; C1P4; C2I1; C3A1; C3A2; 

C3A3; C3A4; C4R1; C4R2; C4R3; C5T2; 

C6T1; C6T2 

6 
Estatutos Direção Executiva Página Eletrónica; Divulgação nos Órgãos Internos 

e a toda a comunidade educativa:  

C1P2 

7 
Consulta Escrita ao 

Conselho Consultivos 

Direção Executiva Divulgação nos Órgãos Internos C1P2; C1P3; C2I1; C3A4; C4R1; C4R2; 

C5T1 

8 
Atas de Reunião do 

Conselho Pedagógico 

Conselho Pedagógico Correio eletrónico a todos os formadores; Livro 

de Atas do Conselho Pedagógico 

C1P2; C1P3; C1P4; C3A2; C3A4; C4R1; 

C4R2; C5T1 
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Fontes de evidência do cumprimento dos critérios de verificação de conformidade EQAVET (Cf. Anexo 10)  
  

Documento  
  

Código dos focos de observação 
evidenciados  

    
C1P1 a C1P4; C2I1 a C2I3; C3A1 a C3A4; 

C4R1 a C4R3; C5T1 e C5T2; C6T1 a 
C6T3.  

N.º do 
Documento 

(a atribuir para 
o efeito) 

Designação Autoria Divulgação 

9 

Atas de Reunião dos 

Conselhos de Turma 

Conselhos de Turma Correio eletrónico a todos os formadores 

presentes na respetiva reunião; Dossier de Atas de 

Reunião de Conselhos de Turma 

C3A2; C3A3; C3A4; C4R1; ; C4R2; C5T1 

10 

Registo de Reuniões com 

Encarregados de Educação 

Orientadores Educativos; 

Serviço de Psicologia e 

Orientação 

Dossiers de Orientação Educativa C3A2; C3A3; C3A4; ; C4R1; C4R2; C5T1 

11 

Acordos de Parceria / 

Protocolos de Colaboração 

Direção Executiva; 

Coordenadores de 

Curso 

Divulgação nos Órgãos Internos C1P2; C1P3; C1P4; C2I1; C5T1 
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Fontes de evidência do cumprimento dos critérios de verificação de conformidade EQAVET (Cf. Anexo 10)  
  

Documento  
  

Código dos focos de observação 
evidenciados  

    
C1P1 a C1P4; C2I1 a C2I3; C3A1 a C3A4; 

C4R1 a C4R3; C5T1 e C5T2; C6T1 a 
C6T3.  

N.º do 
Documento 

(a atribuir para 
o efeito) 

Designação Autoria Divulgação 

12 

Resultados Estatísticos de 

questionários / inquéritos. 

(Formandos; Ex-formandos; 

Entidades Empregadoras; 

Entidades acolhedoras de 

Formação em Contexto de 

Trabalho) 

Grupo Dinamizador da 

Qualidade; 

Coordenadores de 

Curso 

Página Eletrónica; Divulgação nos Órgãos Internos; 

Adicionalmente constam de Relatórios de Avaliação 

C1P2; C1P3; C3A4; C4R1; C4R2; C5T1 

13 

Registos de Classificações e 

módulos por concluir 

Formadores; Plataforma 

dbGEP-E 

Divulgação em Órgãos Internos; Comunicados no 

final dos módulos aos respetivos formandos e, no 

mínimo, três vezes por ano letivo, aos 

encarregados de educação 

C3A1: C3A2; C3A3 

14 

Registos de Assiduidade  Formadores; Plataforma 

dbGEP-E 

Divulgação em Órgãos Internos; Comunicados 

regularmente aos respetivos formandos e, no 

mínimo, três vezes por ano letivo, aos 

encarregados de educação 

C3A1: C3A2; C3A3 
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Fontes de evidência do cumprimento dos critérios de verificação de conformidade EQAVET (Cf. Anexo 10)  
  

Documento  
  

Código dos focos de observação 
evidenciados  

    
C1P1 a C1P4; C2I1 a C2I3; C3A1 a C3A4; 

C4R1 a C4R3; C5T1 e C5T2; C6T1 a 
C6T3.  

N.º do 
Documento 

(a atribuir para 
o efeito) 

Designação Autoria Divulgação 

15 

Regulamento de Formação 

em Contexto de Trabalho 

Direção Pedagógica Página Eletrónica; Divulgação nos Órgãos Internos; 

Correio eletrónico a todos os Coordenadores de 

Curso, Formadores acompanhantes de Formação 

em Contexto de Trabalho e Formandos a iniciar 

FCT e respetivos encarregados de educação  

C1P3; C2I1 

16 

Plano Individual de Trabalho 

em Formação em Contexto 

de Trabalho 

Direção Pedagógica; 

Coordenadores de 

Curso;  

Divulgação nos Órgãos Internos; Coordenadores 

de Curso, Formadores acompanhantes de 

Formação em Contexto de Trabalho e Formandos 

a iniciar FCT e respetivos encarregados de 

educação  

C1P3; C2I1; C4R1; C4R2; C5T1 

17 
Plano de Formação Direção Pedagógica Divulgação nos Órgãos Internos C2I3 
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Fontes de evidência do cumprimento dos critérios de verificação de conformidade EQAVET (Cf. Anexo 10)  
  

Documento  
  

Código dos focos de observação 
evidenciados  

    
C1P1 a C1P4; C2I1 a C2I3; C3A1 a C3A4; 

C4R1 a C4R3; C5T1 e C5T2; C6T1 a 
C6T3.  

N.º do 
Documento 

(a atribuir para 
o efeito) 

Designação Autoria Divulgação 

18 

Atividades Erasmus + Serviço de Cooperação 

Nacional e Transnacional 

Divulgação nos Órgãos Internos e a todos os 

interessados / participantes: Correio eletrónico a 

todos os colaboradores, formandos e encarregados 

de educação envolvidos;  

C1P1; C2I2; C2I3 

19 

Resumo de assuntos 

tratados em Conselho de 

Delegados de Turma / 

Assembleias de Formandos / 

Alunos 

Direção Pedagógica Divulgação nos Órgãos Internos; Correio 

eletrónico a todos os colaboradores, formadores e 

formandos 

C3A2; C3A3; C3A4; ; C4R1; C4R2; C5T1 

20 
Relatórios de Avaliação 

EQAVET 

Grupo Dinamizador da 

Qualidade 

Página Eletrónica; Divulgação nos Órgãos Internos CIP3; C2I1; C212; C3A1; C3A2; C3A3; 

C3A4; C4R1; C4R2; C6T1; C6T2 
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Observações  

 

  

 

 

 

 
 

 

Os Relatores   

 


