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I. O Agrupamento de Escolas de Caldas de Vizela e o sistema de garantia de qualidade

O Agrupamento de Escolas de Caldas de Vizela foi criado por Despacho do Secretário de
Estado do Ensino e Administração Escolar, datado de 28 de junho de 2012. Integram este
Agrupamento oito escolas e um jardim-de-infância, compreendendo um leque de ofertas que vai
desde a Educação Pré-Escolar até ao Nível Secundário, com oferta de cursos CientíficoHumanísticos e de Educação e Formação Profissional, oferecendo, ainda, Atividades de Animação e
de Apoio à Família (AAAF), Atividades de Enriquecimento Curricular (AEC), Componente de Apoio à
Família (CAF) e Ensino Articulado (Curso Básico de Música). Também existe oferta de formação de
adultos, com cursos de dupla certificação (escolar e profissional) e processos de reconhecimento
de competências, coordenados pelo Centro Qualifica.
O Agrupamento conta, ainda, com os seguintes serviços educativos:
 Bibliotecas escolares/Centro de recursos;
 Serviços de ação social escolar;
 Serviços de psicologia e orientação vocacional;
 Gabinete de Apoio ao Aluno – GAA;
 Gabinete de Intervenção e Apoio (Educação para a Saúde) – GIA.

Além da oferta educativa formal, funcionam diversos clubes e desenvolvem-se vários
projetos que proporcionam aos alunos oportunidades de valorização pessoal e de ocupação plena
dos seus tempos escolares, constituindo dispositivos de consolidação e de enriquecimento das
aprendizagens curriculares, ao mesmo tempo que se assumem como formas de educação para
uma cidadania mais informada e participativa.
Trata-se de um Agrupamento aberto à Comunidade Educativa, dinamizando ou
participando em ações, atividades e eventos do Concelho. Também tem capacidade para ceder
instalações para a realização de eventos em parceria com entidades locais.
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1.1.Missão, Visão e Objetivos Estratégicos
O Sistema de Garantia de Qualidade (EQAVET), consagrado pela Recomendação de 18 de
junho de 2009 do Parlamento Europeu e do Conselho de Ministros da União Europeia, pretende
instituir uma cultura de melhoria contínua dos processos e resultados da oferta formativa de
Educação e Formação Profissional, promovida pelo AECV, enquadrando-se no Projeto Educativo
2017/2020 do Agrupamento, “Uma Escola de Sucesso Escolar e Educativo”, cuja missão se alicerça
na promoção do sucesso educativo e na valorização da formação académica, pessoal e social dos
seus formandos, enquanto elementos de uma comunidade, em interação com os demais agentes
educativos.
O presente Sistema de Garantia de Qualidade também pretende contribuir para o esforço
de tornar o Agrupamento numa referência de qualidade e excelência, assente em estratégias que
visem responder às necessidades formativas da comunidade envolvente, seguindo uma linha de
inovação tecnológica e pedagógica, capaz de construir um ambiente relacional de referência. Para
este efeito, destaca-se alguns princípios orientadores assumidos no Projeto Educativo do AECV:

1. Princípio da igualdade de oportunidades
2. Princípio do desenvolvimento do espírito democrático, pluralista, crítico e criativo
3. Princípio da liberdade de aprender e ensinar
4. Princípio do desenvolvimento integral dos indivíduos
5. Princípio de pertença a uma comunidade reflexiva
8. Desenvolvimento de uma cultura de avaliação de garantia de qualidade da oferta
formativa
Também é de destacar um dos domínios privilegiados no Projeto Educativo do AECV, o
sucesso educativo nos Cursos Profissionais, cujos objetivos e metas, a seguir indicados, se
adequam inequivocamente ao processo de implementação do Sistema de Garantia de Qualidade:
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SUCESSO ACADÉMICO
OBJETIVOS:
Manter ou melhorar os níveis residuais de abandono escolar
Melhorar o sucesso académico
Melhorar os resultados internos e externos
METAS

ESTRATÉGIAS

 Atingir uma taxa de sucesso na formação em

 Monitorizar os casos de risco de insucesso

contexto escolar de 80% no final de cada ano

escolar.

de formação.

 Proceder de forma regular e sistemática à

 Manter as taxas de qualidade do sucesso da

análise dos resultados escolares, promovendo,

formação em contexto escolar, no final de

assim, a implementação de planos de ação de

cada ano de formação, relativamente ao ano

melhoria dos resultados.

letivo anterior.

 Promover a participação em projetos

 Atingir uma taxa de conclusão da formação

inovadores que vão de encontro aos interesses

superior a 70% no final de cada ano de

dos formandos.

formação.

 Promover as literacias da Informação e dos

 Manter a taxa anual de abandono da

Media.

formação, relativamente ao ano letivo

 Reforçar práticas de formação

anterior.

profissionalizante, tendo em conta as
necessidades formativas da região, a
experiência do Agrupamento/Escola e os
projetos individuais dos formandos.
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1.2.Organigrama da instituição
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1.3.Oferta formativa de nível 4 para jovens, à data da elaboração do relatório e nos dois
anos letivos anteriores.

N.º de Turmas/Grupos de Formação
N.º de Alunos/Formandos
Tipologia
do curso

(Totais por curso,

Designação do curso

em cada ano letivo) *
17 / 18

18 / 19

19 / 20

N.º
T/GF

N.º
AL

N.º
T/GF

N.º
AL

N.º
T/GF

N.º
AL

CP

Técnico(a) Comercial

3

54

2.5

42

2

30

CP

Técnico(a) de Restauração – variante
Restaurante/Bar

3

49

3

47

3

46

CP

Técnico(a) de Multimédia

3

65

2.5

46

2

44

* Se aplicável, incluir a oferta noutras unidades orgânicas, para além da sede

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

- Criação de um sistema alinhado com o quadro EQAVET

☒
☐

- Adaptação de um sistema alinhado com o quadro EQAVET
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1.5.Objetivos definidos pelo AECV para o alinhamento com o Quadro EQAVET.
Com a implementação de um sistema de garantia da qualidade em linha com o
Quadro EQAVET, o Agrupamento de Escolas de Caldas de Vizela visa a consecução dos seguintes
objetivos/metas:
- promover a participação efetiva dos stakeholders no processo de melhoria contínua da
oferta de EFP do Agrupamento;
- garantir a adequação da oferta de EFP do Agrupamento às necessidades do mercado
de trabalho envolvente;
- promover o reconhecimento da importância e qualidade da oferta EFP do
Agrupamento de Escolas de Caldas de Vizela por parte das entidades empregadoras;
- taxa de conclusão dos cursos no prazo previsto de 60% no final do ano letivo
2018/2019;
- taxa de conclusão dos cursos no prazo previsto de 65% no final do ano letivo
2019/2020;
- taxa de conclusão dos cursos no prazo previsto de 70% no final do ano letivo
2020/2021;
- melhorar percentagem de formandos que completam o curso de EFP e que trabalham
em profissões diretamente relacionadas com o curso/área de Educação e Formação
que concluíram em 5%;
- melhorar a percentagem dos formandos que completam cursos de EFP e estão no
mercado de trabalho, em formação ou outros destinos em 2%;
- situar a percentagem de empregadores que estão satisfeitos com os formandos que
completaram um curso EFP acima dos 90%.
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1.1.Etapas do processo de alinhamento com o Quadro EQAVET.
Etapas do processo de alinhamento com o
Quadro EQAVET

Data Início
(mês/ano)

Data Conclusão
(mês/ano)

Elaboração do Documento Base para o alinhamento

05/2019

05/2019

Elaboração do Plano de Ação para o alinhamento

05/2019

05/2019

Recolha de dados – Indicador 4a)
Conclusão dos cursos

02/2019

02/2019

Recolha de dados – Indicador 5a)
Colocação dos diplomados

03/2019

03/2019

Recolha de dados – Indicador 6a)
Ocupação dos diplomados

03/2019

03/2019

Recolha de dados – Indicador 6b3)
Satisfação dos empregadores

04/2019

04/2020

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

09/2019

02/2020

Identificação das melhorias a introduzir na gestão da
EFP

02/2020

03/2020

Elaboração do Relatório do Operador

04/2020

06/2020

Anexo 1 ao Relatório do Operador - Plano de Melhoria

04/2020

04/2020

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

05/2020

06/2020

Observações (caso aplicável)

1.7.Documentos orientadores da instituição e relatórios relevantes para a garantia da
qualidade.
- Projeto Educativo
- Regulamento dos Cursos Profissionais
- Documento Base
- Plano de Ação
- Plano de Melhoria
- Relatório do Operador
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II. Gestão da oferta de EFP considerando os princípios EQAVET

O AECV está convicto de que a melhoria contínua apenas pode ser uma realidade
quando envolve todos os elementos da comunidade. Assim, estamos conscientes que demos
início a um processo que, pela sua natureza cíclica e contínua, nunca estará concluído. Contudo,
julgamos que estão lançados os alicerces que nos permitirão uniformizar procedimentos,
indicadores e processos associados à qualidade da oferta EFP do Agrupamento. Acreditamos
que esta estratégia nos permitirá contribuir para o sucesso dos nossos alunos e potenciará a
melhoria dos indicadores de qualidade.
Os indicadores selecionados pela ANQEP, e que servem de referência para a construção
do Sistema de Garantia da Qualidade da oferta EFP, são os seguintes:
1. Indicador EQAVET 4a) - Taxa de conclusão em cursos de EFP;
2. Indicador EQAVET 5a) - Taxa de colocação após conclusão de cursos de EFP;
3. Indicador EQAVET 6a) - Utilização das competências adquiridas no local de trabalho:
diplomados a exercer profissões relacionadas com o curso/AEF;
4. Indicador EQAVET 6b3) - Utilização das competências adquiridas no local de
trabalho: satisfação dos empregadores com as competências dos diplomados de
EFP.
Neste âmbito, O AECV já avaliava o indicador EQAVET 4a), que incide sobre a conclusão
dos cursos de EFP, a partir do relatório da Equipa de Autoavaliação do AECV (baseado nos dados
dos Conselhos de Turma), tendo como referência a análise da taxa de execução.
O indicador EQAVET 5a), que incide sobre a colocação após conclusão dos cursos de
EFP, já era monitorizado a partir da realização de contactos telefónicos com os formandos.
O mesmo se verifica para o indicador EQAVET 6a), que incide sobre diplomados a
exercer profissões relacionadas com o curso/AEF, para cuja aferição se realiza uma recolha
sistematizada dos dados através da aplicação de um inquérito anual aos diplomados.
Para o indicador EQAVET 6b3), que incide sobre a satisfação dos empregadores com as
competências dos diplomados de EFP que empregam, não era efetuada qualquer recolha
sistematizada de dados.
Os indicadores respeitantes ao ciclo formativo 2014/2017 permitiram-nos identificar
vários pontos suscetíveis de melhoria na oferta de EFP que disponibilizamos. Neste sentido,
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pretendeu-se implementar um sistema de garantia da qualidade em linha com o Quadro
EQAVET que envolvesse todos os stakeholders. O AECV entendeu que a atribuição de
responsabilidades num processo de garantia de qualidade a decorrer numa instituição de
ensino e formação deveria ser concreta e claramente identificada por todos os intervenientes
no processo educativo. Cada interveniente deverá ter consciência da sua função e das metas
envolvidas, podendo, desta forma, assumir a corresponsabilidade na sua concretização.
Esta corresponsabilização de todos os stakeholders e a alteração de algumas práticas de
gestão interna da instituição constituíram os dois alicerces da implementação do sistema de
garantia da qualidade, o qual implicou processos de monitorização regulares e cíclicos,
envolvendo mecanismos de avaliação interna e externa.
Descrevem-se, de seguida, os procedimentos implementados que não só evidenciam a
aplicação das diversas fases do ciclo de garantia, como perspetivam a nossa intervenção futura,
numa lógica de melhoria contínua.

2.1.Fase de Planeamento
Na fase de Planeamento considerou-se o seguinte:


A necessidade de reforçar o diálogo permanente com os stakeholders internos e
externos, para a identificação e análise de necessidades;



As metas/objetivos para a EFP a atingir por parte do AECV, que têm por base o
alinhamento com as políticas europeias, nacionais e, em particular, regionais, dada a
cooperação existente entre o AECV e os Órgãos Autárquicos (Câmara Municipal e
Juntas de Freguesia), Associações de Pais, Comunidade Intermunicipal do Ave (CIM do
Ave), Associações Empresariais e Centros Qualifica;



A abertura à Comunidade Educativa do AECV, dinamizando ou participando em ações,
atividades e eventos do Concelho;



A rede de parcerias e protocolos com incidência na melhoria das condições de
prestação do serviço educativo e na diversidade de oportunidades de aprendizagem;



A divulgação da nossa oferta formativa, através do planeamento anual de diversas
ações de promoção, com recurso a visitas a outras escolas do Concelho (AE de Infias; AE
Virgínia Moura; AE Martins Sarmento; 4U – Feira Formativa da Universidade do Minho);
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A liderança da Direção do AECV, com impacto no desenvolvimento de projetos,
parcerias e protocolos com entidades diversas;



A monitorização das metas/objetivos no final de cada trimestre, realizada pela Equipa
de Autoavaliação1, através da análise da avaliação interna e das atas de Conselhos de
Turma. Estes dados são levados ao Conselho Pedagógico que os apresenta a cada
Departamento para que possam ser analisados e propostas ações de melhoria;



A proposta formativa do AECV, desenhada com base no histórico, sucessos e fracassos
de anteriores ofertas formativas, considerando os recursos humanos disponíveis,
respetivas competências, bem como os recursos físicos e a disponibilidade de
equipamentos;



A limitação gerada pela definição da lista de cursos e respetivo grau de relevância, da
responsabilidade a Agência Nacional para a Qualificação e o Ensino Profissional
(ANQEP), de acordo com o Sistema de Antecipação de Necessidades de Qualificações
(SANQ);



A dependência do Fundo Social Europeu, que também financia a oferta formativa de
escolas privadas e que, em termos de contratação, conseguem desenvolver os cursos
que pretendem, ao contrário do que acontece com o AECV, que está bastante limitado
aos recursos humanos existentes.
Tornou-se, desta forma, fundamental que a consulta da comunidade escolar passasse a

ser uma prática recorrente e mais aprofundada. E para haver uma visão mais partilhada da
estratégia do AECV e um maior envolvimento de todos os profissionais na definição da
mesma, entendeu-se necessário melhorar a comunicação entre as estruturas de gestão
intermédia e os diferentes stakeholders.
Tendo em conta os aspetos acima referidos, procedeu-se, nesta fase, à criação da
equipa EQAVET que elaborou os documentos estruturantes do processo de garantia da
qualidade, designadamente o Documento Base e o Plano de Ação, assumindo, deste modo,
a condução de todo o processo de implementação de um sistema de garantia de qualidade
em linha com o Quadro EQAVET.

1

A Equipa de Autoavaliação foi designada pela Direção do AECV, na sequência do Projeto de Avaliação
em Rede (PAR), em colaboração com a Universidade do Minho.
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2.2.Fase de Implementação
Nesta fase, o primeiro passo foi sensibilizar os formandos e formadores EFP, em
reuniões de divulgação e capacitação do Sistema de Garantia de Qualidade alinhado com o
EQAVET, para a importância do ciclo contínuo de planeamento, implementação, análise e
revisão dos processos, apelando ao compromisso de todos para atingir as metas e os objetivos
definidos e garantir a qualidade da oferta EFP.
Posteriormente, procurou-se o envolvimento das entidades externas, a nível local e
regional, apelando para a importância do seu papel no esforço de melhoria contínua da
qualidade da formação profissional do AECV. Este envolvimento traduziu-se na celebração de
protocolos de parceria com os stakeholders externos.
O Plano de Ação elaborado teve em conta as necessidades e objetivos de todos os
stakeholders, considerando as diversas parcerias (formação em contexto de trabalho, ações de
formação e outras iniciativas de cooperação) e contemplou também os recursos necessários, os
responsáveis pelas ações e os resultados esperados.
O desenvolvimento de competências dos profissionais continuou a ser feito
individualmente pelos formadores EFP, não se encontrando definida qualquer metodologia para
o levantamento de necessidades de formação.
No que respeita à melhoria do desempenho profissional dos formadores, o AECV
realizou, no final do primeiro trimestre, inquéritos de satisfação aos formandos e respetivos
Encarregados de Educação. Devido aos constrangimentos provocados pela situação de
pandemia, este procedimento não pôde ser replicado os restantes trimestres, conforme estava
previsto no Plano de Ação.
No sentido de corresponsabilizar a equipa de formadores com o sistema de garantia de
qualidade em processo, foi solicitada, em sede de conselho de turma, uma análise dos dados
obtidos através dos inquéritos aplicados, bem como uma reflexão sobre a sua prática letiva e os
resultados da avaliação, identificando pontos que careçam de melhoria e apresentando, sempre
que possível, propostas de solução.
A aferição do grau de satisfação das Entidades Recetoras de Formação em Contexto de
Trabalho, através da aplicação de um inquérito, decorrerá, como previsto, no final dos períodos
de FCT.
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No que diz respeito à satisfação das entidades empregadoras, aplicou-se um inquérito
online, no entanto a taxa de resposta foi nula relativamente ao ciclo 2014/17 e muito baixa em
relação ao ciclo 2015/18.
A situação de pandemia que, entretanto, se verificou impossibilitou a diversificação das
formas de contacto, nomeadamente o contacto telefónico, uma vez que a maior parte das
empresas suspendeu a sua atividade.

2.3.Fase de Avaliação
Na fase de avaliação procedeu-se à análise dos resultados e dos processos, no sentido
de identificar áreas prioritárias de melhoria e conceber mecanismos de intervenção adequados.
Este trabalho serviu de base para a elaboração do Plano de Melhoria (Anexo 1).

2.4.Fase de Revisão
Na Revisão, os resultados da análise efetuada na fase de Avaliação foram utilizados para
se elaborar o Plano de Melhoria, visando a reformulação de algumas práticas existentes e
propondo soluções eficazes e inovadoras.
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III. Áreas de melhoria na gestão da oferta de EFP

Consultar Anexo 1.

IV. Fontes de evidência do cumprimento dos critérios de conformidade EQAVET

Consultar Anexo 2.

V. Conclusão

O novo olhar crítico, fruto de uma mentalidade orientada para a qualidade e
consequente adoção de novas rotinas de reflexão, levou-nos além da análise dos resultados dos
indicadores propostos pela ANQEP, podendo-se verificar que…há algumas áreas que já tiveram
uma resposta, depois de terem sido identificadas na análise dos dados inquiridos e posterior
reflexão nos conselhos de turma:









No que diz respeito à qualidade das instalações e equipamentos, a Escola
Secundária de Caldas de Vizela foi alvo de uma intervenção profunda, da
responsabilidade da autarquia local, que melhorou significativamente as suas
condições físicas e materiais;
Relativamente aos inquéritos aplicados no início do ano letivo, os encarregados
de educação ainda não tinham tido oportunidade de serem devidamente
informados sobre o funcionamento do curso, pelo que se sugeriu que os
inquéritos fossem aplicados se possível mais tarde, para que os encarregados
de educação possam ter uma opinião mais esclarecida acerca dos parâmetros a
avaliar, o mesmo se aplicando aos alunos. Neste sentido, ficou decidido aplicar
este inquérito no final do primeiro trimestre e no final do ano letivo;
O pedido para melhorar os recursos informáticos disponíveis e,
especificamente, da internet, também já foi atendido no âmbito da intervenção
em curso, tendo sido disponibilizados novos recursos multimédia para cada sala
de aula (computador, projetor ou ecrã interativo) e uma rede de fibra ótica com
diversos acessos de rede sem fios estáveis;
Conforme solicitação dos formadores EFP, também foi reativado o Laboratório
de Multimédia;
A EFP integra agora projetos internacionais, como o Erasmus+, depois de se ter
verificado que tal não acontecia;
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Consideramos, no entanto, que o ano de implementação foi apenas um ponto de
partida, percebendo que queremos seguir um novo caminho que nos aproxime mais dos
stakeholders e os torne mais participantes neste processo cíclico, permitindo uma oferta
formativa de maior qualidade e valorizando, consequentemente, a nossa oferta EFP.

Os Relatores
Luís Gonçalves
(Adjunto do Diretor)
Marta Pacheco
(Responsável da qualidade)
Caldas de Vizela, 08 de junho de 2020
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DOCUMENTOS ANEXOS

Anexo 1 - Plano de Melhoria
1. Análise contextualizada dos resultados dos indicadores EQAVET selecionados para o ciclo de
garantia de qualidade que sustenta o Plano de Melhoria.
Partindo do diagnóstico inicial, apresenta-se a ambição traçada pelo AECV e os resultados obtidos
em relação aos quatro indicadores monitorizados no âmbito do processo de alinhamento com o
Sistema de Garantia de Qualidade EQAVET, salientando que há dados anteriores à implementação
deste ciclo de garantia de qualidade.
Indicador EQAVET 4a) - Taxa de conclusão em cursos de EFP


Situação inicial:
Taxa de conclusão no ciclo 2014-2017: 46%
Taxa de conclusão no ciclo 2015-2018: 59%



Resultado obtido no último ciclo concluído (2016-2019): 54%



Meta prevista para o ciclo 2017-2020: 65%

O AECV assumiu a melhoria deste indicador como uma das suas principais ambições, desejando
garantir, ao mesmo tempo, uma formação rigorosa para todos aqueles que nos procuram.
Sabendo que a percentagem atingida no último ciclo concluído ficou aquém das expectativas e que
esses resultados estão em sintonia com a realidade nacional, pretendemos refletir e procurar ativamente
soluções para os formandos que ficam com o seu percurso incompleto.
Contamos com alguns desafios para tentar inverter esta situação, como é o caso da integração de
formandos com trajetórias escolares de insucesso ou oriundos de contextos sociais de risco. Estes fatores,
que não ajudam ao desenvolvimento dos percursos de qualificação, continuam a alimentar a ideia de um
ensino de segunda oportunidade, muitas vezes associado também ao facilitismo.
Neste sentido, estavam delineadas estratégias de remediação, em articulação com os SPO e os D.
Turma do 9º ano, que não foi possível implementar na íntegra devido à situação de pandemia.
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Indicador EQAVET 5a) - Taxa de colocação após conclusão de cursos de EFP


Situação inicial:
Taxa de colocação no ciclo 2014-2017: 77%
Taxa de colocação no ciclo 2015-2018: 68%



Resultado obtido no último ciclo concluído (2016-2019): 82%



Meta prevista para o ciclo 2017-2020: 84%

Embora os dados relativos a este indicador constituam uma importante fonte de informação para o
AECV, são valores que dependem muito mais das variações do contexto socioeconómico do que da ação do
AECV.
Para além da sua regular monitorização, o AECV procurará melhorar as estratégias que permitam
uma maior integração dos formandos no mercado de trabalho, partindo do aprofundamento do
conhecimento das necessidades do tecido empresarial envolvente.

Indicador EQAVET 6a) - Utilização das competências adquiridas no local de trabalho: diplomados a
exercer profissões relacionadas com o curso/AEF


Situação inicial:
Taxa de diplomados a trabalhar na AEF no ciclo 2014-2017: 58%
Taxa de diplomados a trabalhar na AEF no ciclo 2015-2018: 27%



Resultado obtido no último ciclo concluído (2016-2019): 42%



Meta prevista para o ciclo 2017-2020: 47%

Ainda que se monitorizem estes dados, não são valores cuja variação dependa do AECV. Todavia, o
AECV procurará melhorar as suas estratégias do levantamento das necessidades do tecido empresarial e
institucional de modo a adequar melhor a sua oferta formativa à região em que se insere.

Indicador EQAVET 6b3) - Utilização das competências adquiridas no local de trabalho: satisfação dos
empregadores com as competências dos diplomados de EFP


Situação inicial:
Taxa de satisfação dos empregadores no ciclo 2014-2017: Não há dados.
Taxa de satisfação dos empregadores no ciclo 2015-2018: 100%



Resultado obtido no último ciclo concluído (2016-2019): 100%



Meta prevista para o ciclo 2017-2020: 100%

Documento Confidencial. Propriedade do Agrupamento de Escolas de Caldas de Vizela.
Sempre que impresso este documento é considerado “Cópia não controlada” não sendo sujeito a controlo de atualizações.

REF.
004/01

DATA
junho 2020

PÁGINA
19 de 33

RELATÓRIO DO OPERADOR
Sistema de Garantia da Qualidade Alinhado com o Quadro EQAVET

Este foi um indicador que só começou a ser formalizado a partir da implementação do sistema de
garantia da qualidade, todavia, este dado tem sido difícil de obter uma vez que as entidades empregadoras
estão pouco despertas para a importância desta informação e participam muito pouco nos inquéritos.
Tendo em conta a importância deste indicador, o AECV pretende diversificar as estratégias de contacto
com as entidades empregadoras de modo a conseguir um índice de participação mais elevado que nos
permita uma melhor validação dos dados.
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No presente Plano de Melhoria estão descritas as fragilidades identificadas no Plano de Ação, que ainda carecem de melhoria, e fragilidades entretanto
identificadas no decurso da análise e reflexão interna que tem sido efetuada, quer com stakeholders internos, quer com stakeholders externos.

AM1

Participação dos
stakeholders na
construção duma
visão partilhada dos
objetivos/metas

Descrição do Objetivo/Meta a
alcançar

Calendarização

Descrição da Área
de Melhoria

Objetivo

ÁREA DE
MELHORIA

2. Identificação das áreas de melhoria, objetivos/metas a alcançar, sua calendarização, tarefas a desenvolver e respetivos responsáveis.

01

Alargar o envolvimento das
empresas na definição da oferta
formativa

Primeiro
trimestre

02

Aumentar a participação dos alunos
no processo de garantia de
qualidade

Ao longo do
ano letivo

03

Aumentar a participação dos
Encarregados de Educação

Setembro
2020

04

Aumentar o envolvimento das
empresas

Ao longo do
ano letivo
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Tarefa

Responsável

Aplicar inquéritos de antecipação das
necessidades de qualificação do meio
empresarial da região
Dinamizar a participação da Associação de
Estudantes na definição e
acompanhamento da execução dos
objetivos e metas
Incentivar a revitalização da Associação de
Pais e Encarregados de Educação da ESCV

Equipa EQAVET
ACIV

Coordenador EFP

Direção

Melhorar canais de comunicação

Equipa EQAVET

Incentivar a constituição de espaços de
partilha de experiências

Equipa EQAVET
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AM2

Descrição da Área de
Melhoria

Qualidade de resposta
da escola na promoção
do sucesso escolar

Descrição do Objetivo/Meta a alcançar

Calendarização

Objetivo

ÁREA DE
MELHORIA

Sistema de Garantia da Qualidade Alinhado com o Quadro EQAVET

Tarefa

Responsável

01

Alargar o horário da Biblioteca Escolar,
para responder aos anseios dos alunos
por aulas mais práticas

Setembro
2020

Recomendar um horário mais alargado da
Biblioteca Escolar

Direção
Coordenador BE

02

Disponibilizar aos alunos mais
informação sobre os apoios de que
podem usufruir de modo a superarem
as suas dificuldades

A partir de
setembro
2020

Distribuir de um folheto informativo a
formandos e EEs, bem como afixação de
cartazes informativos

Direção

03

Colocar um computador ligado à
internet e um projetor em cada sala de
aula dos cursos profissionais, onde este
equipamento ainda não exista

Setembro/
outubro 2020

Rentabilizar os recursos informáticos existentes

Direção
CM Vizela

04

Disponibilizar o Software necessário ao
curso Técnico Comercial e suas
atualizações

Ao longo do
primeiro
trimestre

Adquirir e atualizar software necessário ao
curso técnico Comercial (“Primavera”)

Direção
CM Vizela

05

Finalizar a reformulação da sala prática
do curso de Restauração

Ao longo do
primeiro
trimestre

Terminar esta sala e equipá-la corretamente
(com tomadas, revisão da banca,
impermeabilização do pavimento da sala e
colocação de iluminação na zona de confeção)

Direção
CM Vizela

06

Capacitar a equipa de formadores

Setembro
2020

Estabelecer um protocolo de parceria com o
Centro de Formação Martins Sarmento

Direção

Documento Confidencial. Propriedade do Agrupamento de Escolas de Caldas de Vizela.
Sempre que impresso este documento é considerado “Cópia não controlada” não sendo sujeito a controlo de atualizações.

REF.
004/01

DATA
junho 2020

PÁGINA
22 de 33

RELATÓRIO DO OPERADOR

Descrição do Objetivo/Meta a
alcançar

Calendarização

Descrição da Área
de Melhoria

Objetivo

ÁREA DE
MELHORIA

Sistema de Garantia da Qualidade Alinhado com o Quadro EQAVET

Setembro
2020

AM3

Clareza e
objetividade dos
documentos em uso
na EFP

01

Melhorar alguns dos documentos de
avaliação usados na EFP

Tarefa

Responsável

Reformular a ficha de autoavaliação dos
módulos/UFCD

Equipa EQAVET
Coordenador EFP
Equipa EQAVET

Fevereiro
2021

Reformular a ficha de avaliação de FCT

Fevereiro
2021

Reformular o inquérito de avaliação da FCT
por parte das entidades recetoras

Equipa EQAVET

Ao longo do
ano

Disponibilizar documentos em formato
digital sempre que possível

Equipa EQAVET
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Coordenador EFP
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AM4

Descrição do Objetivo/Meta a
alcançar

01

Criar do “Dia do Profissional”, para
divulgação da oferta EFP do AECV

02

Criar de elementos identificativos da
escola e cursos nas diferentes
atividades

03

Criar de mecanismos e canais de
divulgação destas atividades

Melhorar a
comunicação e
divulgação das
atividades realizadas

Calendarização

Descrição da Área
de Melhoria

Objetivo

ÁREA DE
MELHORIA

Sistema de Garantia da Qualidade Alinhado com o Quadro EQAVET

Durante o
segundo
trimestre

Setembro /
outubro
2020
Setembro /
outubro
2020
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Tarefa

Responsável

Coordenação do
Usar a aula de APDT para levar atividades
EFP
como o “Dia do Profissional” aos alunos que
DT do 9º ano
se encontram a terminar o Ensino Básico
SPO
Coordenação do
Organizar e dinamizar palestras e/ou
EFP
workshops com a participação de alunos e
Coordenadores
profissionais das áreas de formação cuja
de Curso
oferta existe na escola
SPO
Direção
Criar e adquirir material identificativo da
Coordenação
oferta EFP do AECV
EFP
Criar um gabinete de comunicação da
escola

REF.
004/01

DATA
junho 2020

PÁGINA
24 de 33
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AM6

Mecanismos de
alerta e
implementação do
Plano de Ação

Descrição da Área
de Melhoria

Melhoria do
envolvimento dos
01
stakeholders internos

Promover a utilização do Registo de
Não Conformidade

Descrição do Objetivo/Meta a
alcançar

Reformular a composição da Equipa
EQAVET

Calendarização

Objetivo
01

Descrição do Objetivo/Meta a
alcançar

Setembro
2020

Tarefa

Setembro
2020
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Responsável

Criar formulário online de Registo de
Não Conformidade
Disponibilizar o formulário na página do
AECV

Calendarização

ÁREA DE
MELHORIA

AM5

Descrição da Área
de Melhoria

Objetivo

ÁREA DE
MELHORIA

Sistema de Garantia da Qualidade Alinhado com o Quadro EQAVET

Tarefa

Responsável

Cooptar um diretor de cada um dos cursos
EFP em oferta.
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3. Descrição das formas previstas para avaliação dos resultados do Plano de Melhoria.
Aplicação do Referencial de Autoavaliação dos Planos de Ação e de Melhoria, ele próprio sujeito a
processos de melhoria anual.
4. Identificação das formas previstas para divulgação dos resultados da aplicação do Plano
de Melhoria.
Publicitação online e envio por email para cada stakeholder ou seus representantes.
5. Descrição dos mecanismos previstos para a reformulação/elaboração de novo Plano de
Melhoria.
Sistematização das respostas às questões colocadas no Referencial de Autoavaliação dos Planos de
Ação e de Melhoria. Aplicação das orientações fornecidas pela ANQEP e pela avaliação da entidade
certificadora.

Os Relatores
Luís Gonçalves
(Adjunto do Diretor)
Marta Pacheco
(Responsável da qualidade)
Caldas de Vizela, 30 de abril de 2020
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Anexo 2 - Fontes de evidência do cumprimento dos critérios de conformidade EQAVET
Fase 1 – Planeamento
Critério de Qualidade
O planeamento reflete uma visão estratégica partilhada pelos stakeholders e inclui as metas/objetivos, as ações a desenvolver e os indicadores adequados.
Descritores Indicativos
- As metas/objetivos políticos europeus, nacionais e regionais são refletidos nos objetivos locais fixados pelos prestadores de EFP
- São fixados e supervisionados metas/objetivos explícitos
- É organizada uma consulta permanente com as partes interessadas a fim de identificar necessidades locais/individuais específicas
- As responsabilidades em matéria de gestão e desenvolvimento da qualidade foram explicitamente atribuídas
- O pessoal participa desde o início do processo no planeamento, nomeadamente no que se refere a desenvolvimento da qualidade
- Os prestadores planeiam iniciativas de cooperação com outros prestadores de EFP
- As partes interessadas participam no processo de análise das necessidades locais
- Os prestadores de EFP dispõem de um sistema de garantia da qualidade explícito e transparente

Princípios EQAVET

Critérios de conformidade
EQAVET

Práticas de gestão da EFP

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

Envolvimento dos stakeholders
internos e externos
Melhoria contínua da EFP utilizando
os indicadores selecionados

P1
P2
P3
P4
P5
P6

As metas/objetivos estabelecidos pelo operador estão alinhados com as políticas europeias, nacionais e regionais.
As ações delineadas traduzem a visão estratégica partilhada pelos stakeholders internos e externos.
A relação entre as metas/objetivos estabelecidos e a sua monitorização através dos indicadores é explícita.

C1. Planeamento

A atribuição de responsabilidades em matéria de garantia da qualidade é explícita.
Parcerias e iniciativas de cooperação com outros operadores são planeadas.
O sistema de garantia da qualidade em uso é explícito e conhecido pelos 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.

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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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
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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.

Princípios EQAVET

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

Visão estratégica e visibilidade dos
processos e resultados na gestão da
EFP
Envolvimento dos stakeholders
internos e externos

Melhoria contínua da EFP utilizando
os indicadores selecionados

I1
I2
I3

Critérios de
conformidade EQAVET

Os recursos humanos e materiais/financeiros são dimensionados e afetados de forma a
alcançar os objetivos traçados nos planos de ação.
Ações de formação contínua são disponibilizadas com base em necessidades de
desenvolvimento de competências dos profissionais.
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.

I5

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

I6

Os instrumentos e procedimentos de recolha de dados, consensualizados com os stakeholders
internos e externos, são aplicados no quadro do processo de autoavaliação definido.
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RELATÓRIO DO OPERADOR
SISTEMA DE GARANTIA DA QUALIDADE
ALINHADO COM O QUADRO EQAVET
Fase 3 – Avaliação
Critério de Qualidade
As avaliações de resultados e processos regularmente efetuadas permitem identificar as melhorias necessárias.
Princípios EQAVET
Descritores Indicativos
- A autoavaliação é efetuada periodicamente de acordo com os quadros regulamentares regionais ou nacionais, ou por iniciativa
dos prestadores de EFP
- A avaliação e a revisão abrangem os processos e os resultados do ensino, incluindo a avaliação da satisfação do formando, assim
como o desempenho e satisfação do pessoal
- A avaliação e a revisão incluem mecanismos adequados e eficazes para envolver as partes interessadas a nível interno e externo
- São implementados sistemas de alerta rápido
Práticas de gestão da EFP
Visão estratégica e visibilidade dos
processos e resultados na gestão da
EFP
Envolvimento dos stakeholders
internos e externos

Melhoria contínua da EFP utilizando
os indicadores selecionados

Critérios de
conformidade EQAVET

A1

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

C3. Avaliação

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.

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

A4
A5

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.
As melhorias a introduzir a nível de processos e resultados têm em conta a satisfação dos
stakeholders internos e externos.
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SISTEMA DE GARANTIA DA QUALIDADE
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Fase 4 – Revisão
Critério de Qualidade
Os resultados da avaliação são utilizados para se elaborarem planos de ação adequados à revisão das práticas existentes.
Princípios EQAVET
Descritores Indicativos
- São recolhidas impressões dos formandos sobre as suas experiências individuais de aprendizagem e o ambiente de aprendizagem
e ensino. São utilizadas conjuntamente com as impressões dos professores, para inspirar novas ações
- É dado amplo conhecimento público da informação sobre os resultados da revisão
- Os procedimentos de recolha de feedback e de revisão fazem parte de um processo estratégico de aprendizagem da organização
- Os resultados do processo de avaliação são discutidos com as partes interessadas, sendo elaborados planos de ação adequados
Práticas de gestão da EFP
Critérios de
conformidade EQAVET
Visão estratégica e visibilidade dos
processos e resultados na gestão da
EFP
Envolvimento dos stakeholders
internos e externos
Melhoria contínua da EFP utilizando
os indicadores selecionados

R1

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

R2

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

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)
Código dos focos de observação evidenciados

Documento
N.º do Documento
(a atribuir para o efeito)

Designação

Autoria

Divulgação

Site AECV; Conselho
Pedagógico
Site AECV; Conselho
Pedagógico
Site AECV

C1P1 a C1P4; C2I1 a C2I3; C3A1 a C3A4; C4R1 a C4R3;
C5T1 e C5T2; C6T1 a C6T3.
C1P1 a C1P4; C2I1 a C2I3; C3A1 a C3A4; C4R1 a C4R3;
C5T1; C5T2; C6T1 A C6T3.
C1P1 a C1P4; C2I1 a C2I3; C3A1 a C3A4; C4R1 a C4R3;
C5T1; C5T2; C6T1 a C6T3.

1

Documento Base

Equipa EQAVET

2

Plano de Ação

Equipa EQAVET

3

Projeto
Educativo

AECV

4

Planos de Melhoria

Equipa EQAVET

Site AECV; Conselho
Pedagógico

C3A1 a C3A4; C4R1 a C4R3; C5T1; C5T2.

Conselho Pedagógico

Direção AECV

C1P4; C3A1; C3A3; C3A4; C4R1; C4R2; C5T1;

Equipa EQAVET

Conselhos de Turma

C3A1; C3A2; C3A4; C4R1; C4R2; C5T1;

Arquivo Dossier EQAVET

C2I1; C3A4; C5T1.

Arquivo Dossier EQAVET

C2I1; C3A4; C5T1.

Arquivo Dossier EQAVET

C2I1; C3A4; C5T1.

5
6

Plano Anual de
Atividades
Tratamento estatístico dos
dados dos inquéritos

AECV
CMV
AECV
ACIV
AECV
CIM AVE

7

Protocolo CMV

8

Protocolo ACIV

9

Protocolo CIM Ave

10

Tratamento Estatístico
Resultados Avaliação

AECV

11

Protocolo FCT

Coordenação Cursos
Profissionais

Departamentos
Curriculares
Dossier Técnicopedagógico
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12
13
14
15
16
17
18

Atas CT
Questionário satisfação
alunos – qualidade
pedagógica
Questionário satisfação
alunos – FCT
Questionário satisfação
Encarregados de Educação
Questionário satisfação
empregadores
Questionário satisfação
entidades FCT
Documentação FCT

Conselhos de Turma

Dossier CT e envio para
Direção

C3A1 a C3A4; C4R1; C4R2; C5T1.

Equipa EQAVET

Arquivo Dossier EQAVET

C5T1.

Arquivo Dossier EQAVET

C5T1.

Arquivo Dossier EQAVET

C5T1.

Arquivo Dossier EQAVET

C4R1; C4R2; C5T1.

Coordenação Cursos
Profissionais
Equipa EQAVET
Equipa EQAVET
Coordenação Cursos
Profissionais
Coordenação Cursos
Profissionais

Dossier Técnicopedagógico
Alunos; Famílias;
Empresas
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Observações

Os Relatores
Luís Gonçalves
(Adjunto do Diretor)
Marta Pacheco
(Responsável da qualidade)
Caldas de Vizela, 05 de junho de 2020
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