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)

EPROMAT – Escola Profissional Edmundo Ferreira

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)

Avenida Menéres, 290, 4450-189 Matosinhos; Telefone: 229377720; E-mail: geral@epromat.pt

1.3. Indicar o nome, o cargo e contactos do responsável da entidade formadora.
(contacto telefónico e endereço eletrónico)

Rui Alfredo Cardoso Soares Dias, Diretor Administrativo e Financeiro, dir.financeira@epromat.pt

1.3.1 Indicar o nome da entidade proprietária e respetivo representante.
(a preencher, se aplicável)

EPROMAT – Escola Profissional de Matosinhos, Lda., representada por Rui Alfredo Cardoso Soares Dias

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.
A EPROMAT tem como missão organizar a formação nos diversos níveis de educação e formação
integrados em percursos diversificados de qualificação profissional, com vista a dotar os jovens e adultos
dos saberes e competências profissionais e de cidadania que lhes propiciem uma melhor inserção no
mundo do trabalho em estreita articulação com o tecido económico e social.
A EPROMAT tem como visão organizar a formação tendo como referencial os projetos mais avançados e
mais consistentes que se desenvolvem nos países da União Europeia e da OCDE.
Relativamente aos objetivos estratégicos da escola, incluídos no Projeto Educativo, temos:
1. Educar para a Cidadania e Desenvolvimento.
1.1. Implementar uma cidadania ativa e responsável;
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1.2. Reforçar a mobilidade no espaço europeu, proporcionando a alunos, professores e colaboradores
estágios, intercâmbios, encontros, tendo em vista aumentar competências, práticas e vivências em
diferentes contextos.
2. Ministrar formações de natureza profissionalizante inseridas no Sistema Nacional de Qualificações e no
Catálogo Nacional de Qualificações, nas modalidades de formação inicial e contínua e atividades de
certificação escolar e profissional.
2.1. Manter a oferta formativa existente, ajustando-a às necessidades das empresas do concelho e da
região;
2.2. Alargar a oferta formativa, nomeadamente a adultos;
2.3. Elaborar protocolos de cooperação com associações empresariais e empresas, de modo a
possibilitar o reconhecimento de competências, a formação e a requalificação dos trabalhadores e
melhorar a relação com as grandes empresas tecnológicas e industriais para a realização de protocolos
de estágio, a nível nacional e europeu;
2.4. Promover a melhoria contínua da escola.
3. Promover o sucesso educativo e profissional.
3.1. Reduzir o absentismo e o abandono escolar;
3.2. Manter e/ou melhorar o sucesso escolar;
3.3. Intensificar o relacionamento com as empresas e/ou instituições de Ensino Superior;
3.4. Auscultar as entidades que recebem os alunos em FCT;
3.5. Recolher as sugestões e/ou recomendações feitas por entidades parceiras;
3.6. Adequar o perfil do aluno ao perfil do local de estágio, tentando potenciar ao máximo a sua
empregabilidade;
3.7. Atualizar constantemente os conhecimentos técnicos ministrados e desenvolver nos alunos as
competências pessoais e sociais apreciadas/exigidas pelo mercado de trabalho;
3.8. Promover a formação/aperfeiçoamento profissional de professores e colaboradores.

1.5 Inserir o organigrama da instituição.
Conselho de Administração
Entidade Proprietária
Direção

Grupo Dinamizador da
Qualidade

Conselho Consultivo

Diretora Pedagógica

Serviços de Psicologia e
Orientação

Diretor Administrativo e
Financeiro

Conselho Pedagógico

Conselho de Curso

Serviços
Administrativos

Serviços de
Contabilidade

Conselho de Turma

Equipa Pedagógica

Serviços de
Instalações e
Equipamentos

Serviço de Logística e
Aprovisionamento

Serviço de Projetos
Transnacionais

Cursos de
Aprendizagem

Outros Serviços de
Apoio à Formação

Serviço de Imagem e
Comunicação
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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.
(ajustar o número de linhas quanto necessário)

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

N.º de Alunos/Formandos
Designação do curso

(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 Comunicação e
Serviço Digital

0

0

1

28

1

26

Curso
Profissional

Técnico de Informática Instalação e Gestão de Redes

1

28

1

27

1

26

Curso
Profissional

Técnico de Marketing

1

28

0

0

0

0

Curso
Profissional

Técnico de Multimédia

1

27

1

28

1

26

Curso
Profissional

Técnico de Turismo

1

26

1

28

1

28

Curso
Profissional

Técnico de Vitrinismo

1

28

1

23

1

24

Curso
Aprendizagem

Técnico de Turismo Ambiental e
Rural

1

26

1

22

0

0

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

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

- Criação de um sistema alinhado com o quadro EQAVET
- Adaptação do sistema em uso ao quadro EQAVET
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1.8 Apresentar a listagem dos objetivos que a instituição definiu para o alinhamento com o
Quadro EQAVET.
A EPROMAT – Escola Edmundo Ferreira participou, em 2007/2008, numa formação desenvolvida pela
ANESPO para construção de um Sistema de Gestão da Qualidade baseado na norma ISO 9001, tendo
implementado diversos procedimentos que promoveram uma clara melhoria no seu funcionamento.
Apesar disso, decidimos criar de raiz um sistema alinhado com o quadro EQAVET, não tendo em
consideração o sistema anterior, já que este tinha sofrido diversas atualizações e necessitava de um claro
melhoramento.
Desta forma, tendo em consideração os objetivos do alinhamento do sistema de garantia da qualidade
com quadro de referência de qualidade europeu, a EPROMAT apresenta os seguintes objetivos:
i.

Comprometer-se com a melhoria contínua da educação e formação, implementando um sistema de
gestão da qualidade alinhado com o quadro EQAVET, de modo a garantir a qualidade e ampliar a
credibilidade da sua formação e da sua competência como entidade educativa e formativa;
ii. Estabelecer parcerias com outras escolas profissionais, associações empresariais, estabelecimentos
de ensino superior e outros parceiros sociais, nacionais e internacionais, de modo potenciar na ação
formativa o conhecimento tecnológico atual;
iii. Alinhar os objetivos estratégicos da escola com as políticas e estudos prospetivos para o ensino
profissional;
iv. Fomentar a participação dos stakeholders em todas as fases do ciclo da qualidade do modelo de
qualidade;
v. Facilitar a leitura e análise dos dados através de indicadores de qualidade, promovendo a
transparência no funcionamento da escola;
vi. Promover ações de formação dos colaboradores e professores, com base nas suas expectativas e
nas opções estratégicas da escola, que promova a melhoria do seu desempenho;
vii. Promover uma permanente abertura à criatividade e inovação tecnológica com vista ao sucesso
escolar;
viii. Certificar o Sistema de Gestão da Qualidade da escola alinhado com o quadro EQAVET.

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)

Elaboração do Documento Base para o alinhamento

Setembro de 2019

abril de 2020

Elaboração do Plano de Ação para o alinhamento

Setembro de 2019

Maio de 2020

Recolha de dados – Indicador 4a)
Conclusão dos cursos

Setembro de 2017

Janeiro de 2020

Recolha de dados – Indicador 5a)
Colocação dos diplomados

Janeiro de 2018

Janeiro de 2020

Recolha de dados – Indicador 6a)
Ocupação dos diplomados

Janeiro de 2018

Janeiro de 2020
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Recolha de dados – Indicador 6b3)
Satisfação dos empregadores

Janeiro de 2020

Abril de 2020

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

Outubro de 2019

Abril de 2020

Identificação das melhorias a introduzir na gestão da
EFP

Outubro de 2019

Abril de 2020

Elaboração do Relatório do Operador

Abril de 2020

Maio de 2020

Anexo 1 ao Relatório do Operador - Plano de
Melhoria

Abril de 2020

Maio de 2020

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

Abril de 2020

Maio de 2020

Observações (caso aplicável)

1.10 Identificar os documentos orientadores da instituição e relatórios relevantes para a
garantia da qualidade e indicar as respetivas ligações eletrónicas.
Estatutos da Escola - https://epromat.pt/eqavet/
Projeto Educativo 2019/2025 - https://epromat.pt/eqavet/
Regulamento Interno 2019/2020 - https://epromat.pt/eqavet/
Plano Anual de Atividades - https://epromat.pt/eqavet/
Documento Base - https://epromat.pt/eqavet/
Plano de Ação - https://epromat.pt/eqavet/
Relatório do Operador, Plano de Melhoria e Fontes de Evidência - https://epromat.pt/eqavet/
Balanço Anual 2018/2019 - https://epromat.pt/eqavet/
Relatórios Indicadores - https://epromat.pt/eqavet/
Balanço Boas Práticas de Gestão - https://epromat.pt/eqavet/
Mapa de Monitorização dos Indicadores - https://epromat.pt/eqavet/
Plano de Formação 2018/2019 - https://epromat.pt/eqavet/
Lista de Parceiros e Protocolos - https://epromat.pt/eqavet/
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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.
No âmbito da sua atividade, a EPROMAT utiliza e monitoriza oito processos:
- Planeamento da Formação;
- Seleção de Alunos;
- Desenvolvimento da Formação;
- Empregabilidade e Prosseguimento de Estudos;
- Gestão Administrativa e Financeira;
- Comunicação;
- Gestão de Recursos Humanos;
- SGQ e Melhoria Contínua.
Em cada um dos processos é definida toda a monitorização dos mesmos, identificando os gestores dos
processos, os documentos de entrada e saída, os indicadores associados e as tarefas/ações em cada uma
das fases do ciclo do Sistema de Garantia da Qualidade.
A implementação, desenvolvimento e pleno funcionamento do Sistema de Garantia da Qualidade em
alinhamento com o Quadro EQAVET da EPROMAT assenta nas quatro fases do Ciclo da Qualidade.

2.1 Fase de 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”
O Planeamento é a primeira fase do processo de garantia da qualidade.
O Projeto Educativo, o Documento Base, o Plano de Ação e o Plano Anual de Atividades são os
documentos estruturantes da fase do planeamento. Estes documentos são elaborados com a colaboração
ativa dos stakeholders. A Direção da Escola define, debate e valida a missão, visão, objetivos estratégicos,
indicadores e metas a atingir, ações e atividades estratégicas. Posteriormente, em reuniões internas (de
conselho pedagógico, direção de turma, de alunos, de encarregados de educação e de colaboradores) e
em reunião do Conselho Consultivo são validadas as ações estratégicas referidas.
No âmbito do processo de Planeamento de Oferta Formativa começamos por definir a oferta formativa
para o ano letivo, após receção de informação relevante dos stakeholders, como é o caso do Conselho
Consultivo ou da ANQEP e DGEstE, do Instituto de Emprego e Formação profissional (IEFP) e dos inquéritos
realizados, e verificamos a necessidade de atualização do Projeto Educativo e do Regulamento Interno
para, de seguida, atualizar os Planos Curriculares e elaborar o calendário escolar para o ano letivo. De
seguida, procede-se à distribuição de horários e cargos pedagógicos e elabora-se o Plano Anual de
Atividades.
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No processo de Seleção de Alunos define-se o Perfil do Aluno e da turma que vai iniciar e, após a
angariação de alunos, promove-se a sua seleção para posterior matrícula.
Já no processo de Desenvolvimento da Oferta Formativa, efetua-se o planeamento das atividades
curriculares, da Prova de Aptidão Profissional ou da Prova de Avaliação Final, no caso dos Cursos de
Aprendizagem, da Formação em Contexto de Trabalho e das direções de curso e de turma ou dos
responsáveis pedagógicos, no caso dos Cursos de Aprendizagem, e das mobilidades ERASMUS.
No processo Empregabilidade e Prosseguimento de Estudos faz-se o planeamento da empregabilidade e
do prosseguimento de estudos, bem como das parcerias e protocolos a desenvolver.
Por sua vez, no processo de Gestão Administrativa e Financeira é planeada a gestão administrativa e
financeira para o ano letivo e a forma como vão ser geridas as diferentes candidaturas.
No processo relativo à Comunicação efetuada planeiam-se as atividades de divulgação internas e externas
da escola, promovendo-se a criação do Plano de Comunicação/Divulgação para o ano letivo.
No processo sete, relativo à Gestão de Recursos Humanos e Materiais, faz-se o planeamento dos recursos
humanos e materiais necessários para o bom funcionamento do ano letivo.
Por último, no processo Gestão do Sistema de Garantia da Qualidade (SGQ) e Melhoria Contínua é
planeada a estratégia e orientação pedagógica para o ano letivo, o desenvolvimento do SGQ, a estrutura
documental de apoio ao SGQ e as auditorias internas e externas a desenvolver.
A conjugação de todos estes processos permite efetuar o planeamento dos indicadores de referência a
utilizar, através da criação de um plano de monitorização dos indicadores.

2.2 Fase de Implementação
Critério de qualidade: “Os planos de ação, concebidos em consulta com os stakeholders,
decorrem das metas/objetivos a atingir e são apoiados por parcerias diversas”.
Nesta fase, é implementado o que foi devidamente planeado, como os procedimentos do sistema, as
sessões e as reuniões. As ações planeadas são executadas tendo por base os documentos referidos e
tendo em consideração, mais uma vez, os oito processos da atividade da escola.
No processo de Planeamento de Oferta Formativa, é realizada a reunião de definição da oferta formativa
para o ano letivo, com base no SANQ elaborado para Área Metropolitana do Porto em conjunto com a
ANQEP e das indicações da ANQEP/DGEstE. De seguida introduz-se na plataforma SIGO (da DGEstE) a
oferta formativa para o ano letivo. Por outro lado, temos de efetuar a candidatura ao financiamento das
turmas aprovadas pelo IEFP. É nesta fase que efetuamos as reuniões com os stakeholders sobre a oferta
formativa e a alteração dos documentos estruturantes e outros de apoio, bem como dos objetivos
estratégicos e metas a atingir.
No processo de Seleção de Alunos, é realizada a seleção dos alunos pré-inscritos, através da entrevista
de seleção, do teste de seleção e da afixação da lista de candidatos selecionados. De seguida efetiva-se
as matrículas, elabora-se os contratos com os alunos e faz-se o registo destes nas plataformas da tutela e
no software da escola.
No processo de Desenvolvimento da Oferta Formativa, são feitas as planificações das disciplinas, são
realizadas as atividades curriculares e extracurriculares, as épocas de recuperação, as aulas de apoio
pedagógico e de recuperação, os projetos e eventos/visitas de estudo, a orientação, desenvolvimento e
apresentação das PAP e PAF. É nesta fase que que se promove o controlo da assiduidade, do
comportamento e da conclusão dos módulos/UFCD por parte dos Diretores de Turma e se fazem os
contactos com os Encarregados de Educação, os Conselhos de Turma e as reuniões com os Encarregados
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de Educação. Neste processo desenvolve-se também a identificação das empresas que vão receber os
alunos em estágio, faz-se o plano de trabalho individual e o acompanhamento da formação nas empresas.
Incluiu-se aqui as mobilidades no âmbito do programa ERASMUS e a sua interligação com os estágios
curriculares.
No processo de Empregabilidade e Prosseguimento de Estudos, são desenvolvidas as ações que
promovem a empregabilidade e o prosseguimento de estudos, assim como o acompanhamento da
empregabilidade ao longo de três anos após a conclusão da formação. também neste processo estão
incluídas as ações que promovam novas parcerias e protocolos.
No processo de Gestão Administrativa e Financeira, gere-se todo o funcionamento administrativo da
escola, nomeadamente o atendimento à comunidade educativa, todo o expediente normal de
funcionamento da escola e o tratamento das reclamações. É também incluído neste processo a
elaboração e monitorização das candidaturas financeiras às entidades de tutela, a contabilização das
despesas e elaboração do orçamento anual.
No processo de Comunicação, é colocado em prática o Plano de Divulgação, permitindo a realização de
atividades / eventos internos e externos envolvendo a comunidade escolar, a criação e participação em
workshops, seminários e debates, assim como a criação de ferramentas publicitárias destinadas a
aumentar a procura de alunos pelos cursos oferecidos.
No processo de Gestão de Recursos Humanos e Materiais, é onde se faz o recrutamento, seleção e
admissão dos recursos humanos necessários para a execução da oferta formativa e a avaliação da
satisfação e do desempenho dos profissionais da escola. Faz-se também a formação dos profissionais da
EPROMAT, de acordo com o levantamento das necessidades de formação identificadas e de acordo com
o Plano de Formação aprovado. Também toda a gestão dos equipamentos e a sua própria aquisição estão
aqui incluídas.
No processo de Gestão do Sistema de Garantia da Qualidade e Melhoria Contínua, é implementada a
estrutura documental e a monitorização do Plano de Ação, do Plano Anual de Atividades e dos Indicadores
selecionados. É também realizado o acompanhamento dos processos, a avaliação da satisfação dos
stakeholders e a monitorização das evidências. É também nesta fase que são elaboradas as auditorias
internas e as sessões de esclarecimento e informação acerca do SGQ e a receção de informação por parte
dos stakeholders.

2.3 Fase de Avaliação
Critério de qualidade: “A avaliação de resultados e processos regularmente efetuada
permite identificar as melhorias necessárias”
É na fase de avaliação que construímos os instrumentos de informação, como é o caso dos indicadores
solicitados e submetidos na plataforma da ANQEP, que vão alimentar o Balanço Anual/Relatório de
Avaliação Interna, onde procedemos a um levantamento exaustivo da informação necessária para uma
análise não só́ dos indicadores solicitados, mas de todos os indicadores considerados essenciais para a
aferição da qualidade e da necessidade de ações de melhoria na escola.
De forma a que a avaliação de resultados e processos na EPROMAT seja efetuada de forma adequada,
esta faz-se no através do Mapa de Monitorização dos Indicadores que, de forma regular, permite
identificar os desvios e criar as ações de melhoria necessárias.
Para que a avaliação dos resultados e processos seja mais eficiente e permita uma real melhoria na
qualidade desenvolvida pela escola, é fundamental que os diferentes stakeholders respondam aos
inquéritos de satisfação, de autoavaliação e avaliação implementados:
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- Inquéritos de satisfação dos alunos, dos Encarregados de Educação, dos professores, dos colaboradores
e das empresas, sejam de acolhimento de FCT ou empregadoras de ex-alunos diplomados;
- Inquéritos de autoavaliação dos alunos, dos professores e dos colaboradores;
- Inquéritos de avaliação dos alunos aos professores.
- Avaliação dos alunos, dos professores, dos colaboradores.
Nesta fase realiza-se também os documentos seguintes: Relatório das atividades realizadas, o Balanço
Anual da atividade da escola, os Balanços Intercalares e o Relatório do Operador. também é realizada a
avaliação da execução do Plano de Ação.
No que diz respeito aos oito processos definidos pela escola, cada um deles vai fornecer-nos indicadores
de monitorização e avaliação que vão ser fundamentais para a fase seguinte do Ciclo da Qualidade, a
revisão.
No processo de Planeamento da Oferta Formativa utilizamos o indicador:
- Percentagem de turmas aprovadas face às planeadas.
Já no processo de Seleção de Alunos os indicadores utilizados são os seguintes:
- Procura dos cursos (número de alunos candidatos aos cursos;
- Número de alunos matriculados.
No processo de Desenvolvimento da Oferta Formativa utilizam-se os indicadores descritos de seguida:
- Taxa de módulos em atraso;
- Taxa de abandono escolar;
- Taxa de conclusão;
- Taxa de transição;
- Média global das classificações dos alunos por curso;
- Média global da Formação em Contexto de Trabalho (FCT);
- Média global da Prova de Aptidão Profissional (PAP) e Prova de Avaliação Final (PAF);
- Taxa de Execução do Plano Anual de Atividade;
- Número de Mobilidades ERASMUS;
- Grau de satisfação da entidade de acolhimento;
- Grau de satisfação dos alunos;
- Grau de satisfação dos Encarregados de Educação.
Por sua vez, no processo Empregabilidade e Prosseguimento de Estudos são utilizados os seguintes
indicadores:
- Número de ações de empregabilidade / prosseguimento de estudos;
- Taxa de empregabilidade;
- Taxa de empregabilidade na área de formação;
- Taxa de prosseguimento de estudos;
- Número de acordos / protocolos;
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- Grau de satisfação dos empregadores.
Relativamente ao processo Gestão Administrativa e Financeira utilizam-se os indicadores:
- Grau de satisfação com os serviços administrativos;
- Número de reclamações;
- Taxa de execução orçamental das candidaturas.
No processo de Comunicação, são utilizados os seguintes indicadores:
- Número de ações destinadas à Comunidade escolar;
- Reporte estatístico das redes sociais;
- Dados estatísticos de acesso ao site;
- Índice geral de procura.
No processo de Gestão de Recursos Humanos e Materiais, são utilizados os seguintes indicadores:
- Resultado da avaliação de desempenho;
- Grau da avaliação de desempenho de professores e colaboradores;
- Grau de satisfação dos professores e colaboradores;
- Taxa de cumprimento do Plano de Formação.
No processo de Gestão do Sistema de Garantia da Qualidade e Melhoria Contínua utilizam-se os
indicadores seguintes:
- Taxa média no cumprimento da meta dos indicadores;
- Número de não conformidades na Auditoria Interna;
- Nível do selo EQAVET.
Todos estes indicadores são monitorizados de forma sistemática através do Mapa de Monitorização de
Indicadores que, por sua vez, dá origem ao Plano de Ações de Melhoria dos Indicadores (PAMI),
funcionando como alerta para a necessidade de introdução de melhorias. Também o Plano de Ação é
monitorizado mensalmente. Após obtermos os resultados da monitorização dos elementos referenciados
anteriormente, estes são analisados e debatidos em diversas reuniões, com stakeholders internos e
externos, culminando na reunião do Conselho Consultivo onde estão representados todos os stakeholders
da escola.

2.4 Fase de Revisão
Critério de qualidade: “Os resultados da avaliação são utilizados para se elaborarem planos
de ação adequados à revisão das práticas existentes”.
Tendo como pressuposto os resultados evidenciados na fase anterior, a avaliação, pretende-se elaborar
ações de melhoria direcionados para a revisão das práticas existentes e à redefinição do caminho a seguir,
se tal se justificar.
Conforme já referenciado anteriormente, fazemos a recolha periódica dos dados e dos resultados dos
indicadores monitorizados, comparamos com as metas estabelecidas nos documentos estruturantes da
escola aquando do planeamento e, caso sejam encontrados desvios, serão discutidas e posteriormente
implementadas novas estratégias e ações de melhoria, em estreita colaboração com os stakeholders.
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Importa ainda referir que, para além dos documentos estruturantes, o Mapa de Controlo dos Indicadores
e o PAMI – Plano de Ações de Melhoria dos Indicadores, que resultam da avaliação e discussão
mencionadas no parágrafo anterior, serão divulgadas no site da escola no final de cada período escolar,
dando possibilidade aos stakeholders de intervir ainda mais na construção do nosso projeto escolar.

III. Áreas de melhoria na gestão da oferta de EFP
Apresentar o Plano de Melhoria, através do preenchimento do Anexo 1 ao presente
relatório.

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.

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.
Apesar das várias sessões desenvolvidas pela Agência Nacional para a Qualificação e o Ensino Profissional
- ANQEP e dos documentos por si disponibilizados para ajuda ao processo de alinhamento com o Sistema
de Garantia da Qualidade, a verdade é que foi bastante difícil entender o que era o EQAVET e,
principalmente, como seria a sua implementação na nossa escola.
Decidimos então rever todos os documentos estruturantes da escola:
- Os Estatutos foram atualizados, assim como o respetivo Organigrama;
- O Projeto Educativo sofreu uma alteração radical, já que interrompemos o que existia e que abrangia os
anos 2017 a 2020 e fizemos um novo para o período 2019/2025, abrangendo dois ciclos formativos e
estando de acordo com o solicitado pelo Sistema de Garantia da Qualidade em linha com o quadro
EQAVET e com objetivos e metas alinhados com as políticas regionais, nacionais e europeias;
- Regulamento Interno atualizado de acordo com o novo Projeto Educativo.
- Após efetuarmos o Balanço das Boas Práticas de Gestão e concluirmos pelo que necessitávamos fazer
para concretizarmos o alinhamento, começamos a criar o Documento Base, de acordo com as indicações
da ANQEP, e o Plano de Ação.
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Ao mesmo tempo criamos e implementamos um sistema baseado em oito processos que permite uma
gestão bastante mais eficiente da escola, já que introduz um maior envolvimento de todos os stakeholders
e conduz a uma verificação efetiva dos quatro ciclos da qualidade deste sistema alinhado com o quadro
EQAVET: o Planeamento, a Implementação, a Avaliação e a Revisão.
De seguida criamos um mapa de controlo dos indicadores que permite uma monitorização sistemática
dos indicadores e serve de input para o Plano de Ações de Melhoria dos Indicadores (PAMI), caso não
estejam a ser cumpridas as metas estabelecidas.
Começamos então a implementar todo o sistema planeado e conseguimos retirar algumas conclusões
que consideramos fundamentais:
i.

ii.

iii.
iv.

v.
vi.

Existe um maior e melhor envolvimento e participação dos diferentes stakeholders em todo
o ciclo da organização, que se tem verificado muito positivo e fomentador de motivação e
ligação emocional à escola. A passagem de uma gestão unidirecional para uma gestão
partilhada é um dos maiores ganhos da implementação deste sistema e que, parece-nos, vai
ainda trazer mais benefícios à organização no futuro;
O Sistema de Garantia da Qualidade alinhado com o quadro EQAVET não é um trabalho que
acabou agora, mas sim um sistema de melhoria contínua que, baseado no ciclo da qualidade,
se vai repetindo e cruzando ao longo do tempo, e traduz-se numa maior qualidade da escola
e numa nova cultura de qualidade;
A monitorização implementada permite agora aceder, em qualquer momento, à informação
relevante, permitindo agir atempadamente através de medidas corretivas que permitam
que o caminho traçado seja percorrido;
Também o facto de termos agora um Plano de Formação, por ano letivo, baseado nas
preferências dos professores e colaboradores e na estratégia da escola, e que é
sucessivamente avaliado na sua eficácia, permite-nos ter a certeza de que estamos a
melhorar;
Com a implementação agora efetuada melhorou também a transparência da escola em
relação aos stakeholders e à sociedade em geral, melhorando também a imagem da escola;
Não conseguimos concretizar nesta primeira fase todas as alterações que foram pensadas e
transmitidas pelos stakeholders, mas, tendo consciência que estamos comprometidos com
a melhoria contínua, vamos introduzir as alterações de forma gradual que nos permita andar
de forma segura em direção a uma cada vez maior qualidade;
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Os Relatores
_________________________________
(Diretor Administrativo e Financeiro)
__________________________________
(Responsável da qualidade)
__________________________________
(Matosinhos, 5 de junho de 2020)

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
PP01. PROCESSO: Planeamento da Oferta Formativa
1.1.

Percentagem de turmas obtidas face às planeadas

A oferta formativa da EPROMAT para o ano de 2019/2020 teve em consideração os cinco objetivos do POCH, a recomendação do Conselho da União Europeia sobre baixas
qualificações em Portugal, o Relatório Nacional sobre a implementação da Agenda 2030 – Eixo 4 - Educação de Qualidade e a Recomendação da União Europeia sobre a
importância da educação da educação do futuro.
Por outro lado, esta oferta formativa vai de encontro às políticas nacionais e regionais por tem por base o SANQ e a reunião do Conselho Consultivo da escola, onde estão
representados grande parte dos stakeholders.
Assim, definiu-se para 2019/2020 uma oferta formativa, para o nível 4 de qualificação, correspondente a 5 turmas de cursos profissionais e 1 turma do Curso de aprendizagem.
Apesar de termos contactado o IEFP acerca das nossas preferências de abertura de cursos para este ano letivo, conforme previsto no Plano de Ação, recebemos a informação
tardiamente, tendo sido esta comunicada só em 26 de julho de 2019, pelo que não nos foi possível angariar alunos suficientes para iniciar essa turma, mesmo com todos os
esforços desenvolvidos em termos de comunicação. Iniciaram assim apenas 5 das 6 turmas inicialmente programadas.
PP02. PROCESSO: Seleção de Alunos
1.2.

Número de candidatos aos cursos

Para a concretização da oferta formativa prevista no ponto anterior e uma estratégia de seleção eficiente dos alunos com o objetivo de se conseguir uma formação de
qualidade que permita aumentar a taxa de conclusão dos cursos e o número de alunos que vão para o ensino superior, conforme estratégias europeias, nacionais e regionais,
necessitava-se que existisse uma procura mínima de 270 alunos. A verdade é que a procura foi inferior à desejada e planeada, fazendo com que o número tenha descido de
267 (em 2018/2019) para 241 alunos candidatos no ano letivo 2019/2020, ficando aquém do pretendido e limitando a estratégia já mencionada.
1.3.

Número de alunos matriculados

O número de alunos matriculados é também inferior ao previsto (156), chegando apenas a 130. A não concretização desta meta está intimamente ligada ao facto de não ter
sido possível iniciar o número de turmas previstas, não iniciando nenhuma turma de Cursos de Aprendizagem neste ano letivo.
Apesar disso, foram cumpridas as metas estabelecidas pela ANQEP, pela DGEstE e pela Câmara Municipal de Matosinhos para o número de alunos por turma.
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PP03. PROCESSO: Desenvolvimento da Oferta Formativa
1.4.

Taxa de módulos em atraso

A diminuição desta taxa é fundamental para atingir os objetivos previstos de conclusão da formação com qualidade, pelo que o Projeto educativo, o Documento Base e o
Plano de Ação incluíram estratégias para atingir as metas selecionadas e metodologias de monitorização que permitissem agir em função dos desvios verificados. Por outro
lado, tentou-se que os Encarregados de Educação se envolvessem mais no acompanhamento dos seus educandos, o que não foi atingido.
Assim, tendo-se verificado uma taxa de 3,8% de módulos em atraso no ano letivo 2018/2019, efetuamos uma previsão para o ano letivo 2019/2020 de 3,5%, tendo em
consideração as medidas a implementar no Plano de Ação já mencionadas. Acontece que esta taxa não foi atingida até abril de 2020, sendo, inclusive, bastante pior, pois
atingiu um patamar de 9,64% nesse último mês de análise.
Ao tentarmos verificar as razões para tão diferentes valores, verificamos que, devido à situação do COVID-19, não foi possível efetuar as habituais recuperações modulares
previstas em abril e junho. Assim, terá de existir uma estratégia que permita a recuperação deste tempo perdido, nomeadamente a criação de uma época especial de melhoria
em julho de 2020.
1.5.

Taxa de abandono escolar

Outra taxa que assume crucial importância nos objetivos estratégicos comunitários, nacionais e regionais é a taxa de abandono escolar. Assim, também este objetivo é tido
em consideração nos documentos estruturantes da escola e, inclusive, foram colocadas no Plano de Ação atividades que visavam a sua redução, de acordo com os objetivos
estratégicos da escola, e efetuou-se a sua monitorização sistemática de forma a reduzir potenciais desvios da meta estabelecida. Também neste caso desenvolveram-se
contactos com os Encarregados de Educação para uma maior participação destes no acompanhamento dos seus educandos e no funcionamento da escola.
Para uma melhor perceção da realidade existente, já que os cursos de Aprendizagem se destinam a jovens até aos 25 anos e os cursos Profissionais a jovens até aos 20 anos,
separamos a monitorização desta taxa por estas duas modalidades de formação.
Seja numa modalidade ou na outra, a verdade é que a taxa de abandono escolar é bastante elevada na EPROMAT, ascendendo, no ano letivo 2018/2019, a 16,9% nos cursos
de Aprendizagem e 12,9% nos cursos Profissionais.
Para o ano letivo 2019/2020 estabelecemos as seguintes metas: 16,8% para os cursos de Aprendizagem e 12,5% para os cursos Profissionais. Ambas foram atingidas até abril
de 2020, uma vez que a taxa para os primeiros se situava em 10,7% e para os segundos em 11,01%, o que nos deixa bastante satisfeitos relativamente às medidas introduzidas.
1.6.

Taxa de conclusão (Indicador nº 4 do EQAVET)

Um dos objetivos estratégicos da escola, indicado no seu Projeto Educativo, e no objetivo do alinhamento com o quadro EQAVET é o aumento da taxa de conclusão dos cursos
por parte dos alunos. Também no Plano de Ação foram contempladas medidas para melhorar este objetivo, sendo estas coadjuvadas pelas atividades incluídas no Plano
Anual de Atividades e nas ações tendentes a aumentar o envolvimento dos stakeholders em todo o ciclo da qualidade da escola. Apesar disso, verificamos que não foi possível
dinamizar o suficiente as parcerias com os stakeholders externos pois, no período a que este indicador diz respeito, ainda não tínhamos implementado o alinhamento com o
quadro EQAVET.
Relativamente à análise deste indicador, importa destacar que os cálculos efetuados tiveram em consideração todos os alunos que entraram no ciclo formativo e não apenas
os que são considerados no último ano da formação. Estes dados dizem respeito ao ciclo formativo que iniciou em 2016 e terminou em 2019.
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Também neste caso, para uma mais correta análise dos resultados obtidos, fizemos a separação entre os cursos de Aprendizagem e os cursos Profissionais.
Assim, obtivemos uma taxa de 59,1% para os cursos Profissionais e uma taxa de 28,0% para os cursos de aprendizagem, que é bastante inferior à taxa global de 70% prevista
no objetivo estratégico colocado no Projeto Educativo.
1.7.

Taxa de absentismo

A redução desta taxa, conforme descrito no Projeto Educativo, no Documento Base e no Plano de Ação, é também fundamental para a prossecução dos objetivos estratégicos
da escola e do alinhamento com o quadro EQAVET, pois leva-nos de encontro ao pretendido aumento da conclusão dos cursos por parte dos alunos e ao aumento da transição
dos alunos. Foi também desenvolvida uma monitorização mensal desta taxa de forma a reduzir os desvios em relação à meta estabelecida.
Por outro lado, aumentou-se a participação dos alunos em projetos locais, principalmente com as empresas e com a autarquia, em projetos nacionais, como é o caso do
Parlamento dos jovens, do programa Eco-Escolas, do Projeto Internet segura, do Campeonato das Profissões do IEFP, e mesmo em projetos internacionais, seja no âmbito do
ERASMUS+ ou financiados diretamente pela escola, na tentativa de melhorar a sua aprendizagem e autonomia.
Mais uma vez, conforme estratégia levada a efeito nos itens anteriores, fizemos a separação por modalidade de formação. Assim, no ano letivo 2018/2019 obtivemos uma
taxa de absentismo de 7,7% no caso dos cursos de Aprendizagem e 4,1% para os cursos Profissionais.
Numa tentativa de melhorar esta taxa, que consideramos essencial para a obtenção de melhores resultados globais, colocamos então uma meta de 7,4% nos cursos de
Aprendizagem e de 4,0% para os cursos Profissionais no ano letivo 2019/2020, mas a realidade mostrou-nos que necessitamos de implementar outras estratégias para reduzir
estas taxas, já que até abril temos uma taxa de absentismo de 5,7% para os cursos profissionais e uma taxa de 14,9% para os cursos de aprendizagem, sendo esta última o
dobro da prevista.
1.8.

Taxa de transição

A análise deste indicador apenas pode ser efetuada no final do ano letivo.
1.9.

Média das classificações

Este indicador, que está incluído no objetivo estratégico respeitante ao sucesso escolar, deverá ser contextualizado com a classificação da Formação em Contexto de Trabalho
e da Provas de Aptidão profissional ou Provas de Avaliação Final, que inclui a avaliação dos stakeholders externos, sejam eles representantes das empresas ou especialistas
nas áreas dos cursos.
Assim, como ainda não existe informação disponível para o presente ano letivo, apenas efetuamos a análise da média das classificações dos alunos e não da média das
classificações da Formação em Contexto de trabalho e das Provas de Aptidão Profissional ou Provas de Avaliação Final.
Então, verificamos que a média das classificações dos alunos está ligeiramente abaixo do previsto (14,0 valores), pois em abril apenas atingia 13,8 valores.
1.10.

Taxa de execução do Plano Anual de Atividades (PAA)

Relativamente a este indicador importa referir que estão incluídas no PAA as atividades desenvolvidas com parceiros locais ou regionais, como é o caso das atividades de
apoio à Câmara Municipal e a empresas protocoladas, com parceiros nacionais, como é o caso do apoio a atividades da ANESPO ou a participação no Campeonato das
Profissões desenvolvido pelo IEFP ou o Parlamento dos Jovens, promovido pela Assembleia da República, IPDJ e Ministério da Educação, e até internacionais pela Formação
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em Contexto de Trabalho, formação e contactos com entidades da Comunidade Europeia. Importa ainda referir que todas as atividades incluídas no PAA contêm a indicação
de qual o objetivo estratégico do Projeto Educativo a que dizem respeito.
A meta estabelecida de execução do PAA para o ano letivo de 2019/2020 é de 71%., superior em 1% à taxa apurada no ano letivo 2018/2019. Como poderemos verificar no
mapa de monitorização, a taxa encontrada em abril de 2020 é de 46,7%, que fica aquém das expectativas.
Com a situação excecional provocada pela pandemia do COVID-19, a acrescer a esta já baixa taxa de execução, verificamos que não vai ser possível atingir a previsão inicial.
1.11.

Taxa de satisfação da entidade de acolhimento

Este indicador apenas poderá ser analisado no final do ano letivo, quando termina a Formação em Contexto de Trabalho (FCT), mas, este ano letivo, teremos de enfrentar as
consequências da já mencionada pandemia, pois a FCT dos alunos do 2º ano foi cancelada e transferida para o 3º ano e a FCT dos alunos do 3º ano foi alterada para Prática
Simulada, dificultando esta análise. De qualquer forma, no final do ano letivo vamos analisar esta situação e retirar as devidas ilações.
1.12.

Taxa de satisfação dos alunos

Este indicador apenas será analisado em junho de 2020 após implementação do inquérito online.
1.13.

Taxa de satisfação dos Encarregados de Educação

Também este indicador apenas será analisado em junho de 2020 após implementação do inquérito online.
PP04. PROCESSO: Empregabilidade e Prosseguimento de Estudos
1.14.

Número de ações de empregabilidade

Este indicador e o 1.15 são de crucial importância para aumentar a taxa de empregabilidade, que é um dos objetivos estratégicos do Projeto Educativo da escola e um dos
objetivos europeus, nacionais e regionais, conforme já referido anteriormente.
Para o ano letivo 2019/2020 pretendia-se a realização de 5 ações relacionadas com a empregabilidade. Até abril de 2020 efetuamos 4 ações, pelo que se pode concluir que
facilmente se atingiria o número de ações pretendidas. Acontece que toda a atividade escolar foi suspensa devido à pandemia e será com dificuldade que se vai atingir a
previsão estabelecida.
1.15.

Número de ações com instituições de ensino superior

Para o ano letivo 2019/2020 pretendia-se a realização de 5 ações relacionadas com instituições de ensino superior e até abril de 2020 efetuamos 3 ações. Com a pandemia
vai ser difícil atingir a meta estabelecida, apesar de que ainda vamos tentar efetuar uma ou duas sessões à distância.
1.16.

Taxa de Empregabilidade (Indicador nº 5 do EQAVET)

O cálculo deste indicador foi efetuado para o ciclo de 2015/2018, tendo sido apurado que a taxa de empregabilidade é de 58%, tendo diminuído 9% relativamente ao ciclo
2014/2017.
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1.17.

Taxa de empregabilidade na área (Indicador 6a) do EQAVET)

Relativamente à taxa de empregabilidade na área de formação esta foi de 65% para o ciclo de 2015/2018, tendo sido menor 4% do que a do ciclo 2014/2017.
1.18.

Taxa de prosseguimento de estudos

Relativamente à taxa de prosseguimento de estudos foi de 5% para o ciclo de 2015/2018, tendo sido esta taxa maior do que a obtida no ciclo 2014/2017.
1.19.

Número de acordos/protocolos

A previsão para este indicador é de 205 acordos/protocolos para o ano letivo 2019/2020. Até abril já tínhamos 148 protocolos, pelo que se entende que se atingiria o
pretendido, mas, mais uma vez, a pandemia impediu esta meta fosse atingida.
1.20.

Satisfação dos empregadores (Indicador nº 6b3) do EQAVET)

A auscultação dos empregadores é fundamental para aferir da qualidade ministrada pela escola e possibilitar, caso seja necessário, a revisão do que foi planeado através da
adoção de melhorias, muitas delas disruptivas relativamente às práticas utilizadas.
No que respeita ao indicador de satisfação dos empregadores com ex-alunos diplomados, tínhamos previsto atingir uma percentagem de 70% de satisfação e conseguimos
uma taxa de 100%, bastante superior ao estimado. Acontece que o número de respostas é baixo, pelo que os dados obtidos não nos permitem retirar ilações acerca da real
satisfação dos empregadores relativamente aos ex-alunos diplomados.
Assim, torna-se urgente aumentar os contactos com os empregadores de forma a melhorar o número de respostas.
PP05. PROCESSO: Gestão Administrativa e Financeira
1.21.

Grau de satisfação com os serviços administrativos

Este indicador apenas será calculado depois da realização dos inquéritos aos stakeholders, em junho de 2020.
1.22.

Número de reclamações

Tendo por base o resultado do ano letivo 2018/2019, estabeleceu-se como meta para 2019/2020 o não ter qualquer reclamação. Acontece que existiu uma reclamação de
uma encarregada de educação que motivou com que esta meta não fosse atingida.
O feedback dos stakeholders, seja ele positivo ou negativo, serve de base para a revisão dos procedimentos adotados.
1.23.

Taxa de execução orçamental das candidaturas

Relativamente à execução orçamental das candidaturas verifica-se que a meta prevista não está a ser alcançada, pois previa-se que esta taxa fosse superior a 91% e, neste
momento, está em 86,7%. Apesar de o segundo período letivo estar enviesado pela suspensão das aulas e consequente redução da despesa apresentada, a realidade é que
mesmo no 1º período essa meta não estava a ser atingida (90,4%).
De qualquer forma, o confinamento a que foram sujeitos os alunos e reação rápida e eficaz com que os nossos professores foram capazes de lidar com a situação, está a
induzir uma menor taxa de absentismo com o consequente aumento da taxa de execução orçamental das candidaturas.
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PP06. PROCESSO: Comunicação
1.24.

Número de ações destinadas à comunidade escolar

Apesar da meta estabelecida apontar para a realização de duas ações destinadas à comunidade educativa, apenas se conseguiu efetuar uma, já que estas normalmente são
realizadas com mais frequência no último período e este não vai acontecer da forma habitual. Assim, não se vai atingir o objetivo traçado inicialmente.
1.25.

Relatório estatístico das redes sociais

Neste indicador estabeleceu-se uma meta de 50.000 visualizações de notícias da escola nas redes sociais e, no final de abril, já se tinham atingido 361.406 visualizações,
ultrapassando em muito o previsto, o que demonstra que o Plano de Comunicação desenvolvido está a ser eficaz neste ponto.
1.26.

Dados estatísticos de acesso ao site

Ao contrário do indicador anterior que ultrapassou de uma forma clara a meta prevista, este indicador está bastante abaixo do pretendido, que era de 29.000 acessos. De
facto, ter apenas 4476 acessos no final de abril de 2020 mostra que algo tem de ser feito urgentemente.
A melhoria do site, que está prevista no Plano de Ação, vai melhorar também todo o processo de melhoria contínua da escola e facilitar o envolvimento dos stakeholders
internos e externos. Estamos convictos que vai aumentar a transparência da escola, melhorando a sua imagem e a confiança que os stakeholders vão ter nesta.
1.27.

Taxa de procura de cursos

Apesar da diminuição de turmas e de alunos verificada no ano letivo 2019/2020, a procura dos cursos foi superior ao esperado, pois fixou-se uma taxa de procura de 180% e,
em dezembro de 2019, essa taxa era de 185%.
PP07. PROCESSO: Gestão de Recursos Humanos e Materiais
1.28.

Resultado da avaliação de desempenho dos professores e colaboradores

Este indicador apenas pode ser apurado no final do ano letivo, altura em que será efetuada a avaliação de desempenho.
1.29.

Grau de satisfação geral dos professores e colaboradores

Este indicador apenas pode ser apurado no final do ano letivo, altura em que será efetuado o inquérito de satisfação dos professores e colaboradores.
1.30.

Taxa de cumprimento do plano de formação de professores e colaboradores

Um dos objetivos estratégicos da escola é a formação dos professores e colaboradores desenvolvidas em ações planeadas em conjunto de forma a que estas sejam elaboradas
de acordo com as necessidades e expectativas destes e de acordo com as opções estratégicas da escola.
Até abril de 2020 a taxa de cumprimento do plano de formação situava-se em 66,6% do total planeado, mas temos de ter em consideração que quase toda a formação parou
com o fecho das escolas decretado pelo Governo devido à pandemia provocada pelo COVID-19.
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2.

Identificação das áreas de melhoria, objetivos e metas a alcançar (inserir/eliminar/formatar, tanto quanto necessário)
Descrição do objetivo e metas a alcançar

Área de
Melhoria

Descrição da Área de Melhoria

Objetivo

AM1

Número de turmas

01

Manter as cinco turmas do ensino profissional e iniciar uma turma dos
cursos de aprendizagem

02

O nº de candidatos tem de ser superior a 270 de forma a ser possível
manter as turmas planeadas

03

Aumentar o nº de matriculados para um valor superior a 156

04

Melhorar a taxa de módulos em atraso para uma percentagem inferior
a 3,5%.

05

Melhorar a taxa de absentismo para uma percentagem inferior a 4,6%

06

Melhorar a taxa de conclusão para uma percentagem superior a 70%

07

Melhorar a classificação dos alunos para valores médios superiores a 14
valores

08

Cumprir mais de 71% das atividades previstas no plano anual de
atividades

09

Melhorar a taxa de empregabilidade para uma percentagem superior a
68%

10

Aumentar a taxa de empregabilidade na área de formação para uma
percentagem superior a 70%

11

Aumentar o nº de protocolos para um valor superior a 205

AM2

AM3

AM4

Número de alunos

Sucesso Educativo

Empregabilidade e Prosseguimento de Estudos
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(quando disponível, indicar o ponto de partida)

AM5

12

Aumentar o nº de respostas aos inquéritos de forma a atingir uma taxa
superior a 50%

13

Manter o nº de reclamações para zero

14

Taxa de execução orçamental das candidaturas superior a 91%

Funcionamento Administrativo

AM6

Divulgação

15

Nº de acessos ao site superiores a 29000

AM7

Formação de professores e colaboradores

16

Aumentar a taxa de cumprimento do plano de formação de professores
e colaboradores deve ser de 100%

AM8

Envolvimento dos stakeholders

17

Taxa de participação dos stakeholders nos inquéritos da escola superior
a 50%

3. Identificação das ações a desenvolver e sua calendarização (inserir/eliminar/formatar, tanto quanto necessário)
Data Início

Data Conclusão

(mês/ano)

(mês/ano)

Contacto com o IEFP de forma a receber informação da formação a disponibilizar em
tempo útil de forma a ser possível a sua divulgação

Julho de 2020

Julho de 2020

A2

Aumentar o investimento na publicitação dos cursos (folhetos e muppies nas praias)

Junho de 2020

Agosto de 2020

A3

Ações de divulgação nas praias de Matosinhos com hospedeiras

Junho de 2020

Agosto de 2020

A4

Realizar as oficinas de trabalho destinadas aos alunos do 9º ano nas outras escolas

Março de 2021

Maio de 2021

A5

Forte campanha de divulgação nas redes sociais

Maio de 2020

Agosto de 2020

A6

Dia aberto da escola a alunos, pais e empresas

Março de 2021

Maio de 2021

Área de
Melhoria

Ação

Descrição da Ação a desenvolver

AM1

A1

AM2
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AM3

AM4

AM5

A7

Melhorar as ofertas aos candidatos no momento da seleção

Junho de 2020

Agosto de 2020

A8

Disponibilizar um computador portátil aos alunos que se matriculem na escola

Setembro de 2020

Dezembro de 2020

A9

Criar uma época especial de recuperação modular em julho

Julho de 2020

Julho de 2020

A10

Ampliar o acompanhamento do SPO aos alunos com maior nº de faltas

Setembro de 2020

Julho de 2021

A11

Criar um perfil adequado do Diretor de Turma

Setembro de 2020

Setembro de 2020

A12

Solicitar ao Diretor de Curso uma estratégia anual para o seu curso

Setembro de 2020

Outubro de 2020

A13

Melhorar as atividades desenvolvidas pelos cursos

Setembro de 2020

Julho de 2021

A14

Aumentar o investimento na formação de professores

Setembro de 2020

Julho de 2021

A15

Diversificar os instrumentos de avaliação de conhecimentos

Setembro de 2020

Julho de 2021

A16

Efetuar uma seleção mais criteriosa das atividades propostas pelos professores e pelos
Setembro de 2020
Diretores de Curso

Outubro de 2020

A17

Protocolo com empresa de recrutamento

Setembro de 2020

Dezembro de 2020

A18

Criar um momento de empregabilidade no dia aberto da escola

Março de 2021

Março de 2021

A19

Melhorar os locais de estágio dos alunos do 3º ano em função da sua capacidade de
empregabilidade

Setembro de 2020

Julho de 2021

A20

Aumentar as sessões com especialistas dos cursos de forma a aumentar as
competências dos alunos

Setembro de 2020

Julho de 2021

A21

Atribuição da responsabilidade de dinamização da área de protocolos ao SPO

Setembro de 2020

Julho de 2021

A22

Aumentar os contactos pessoais com os empregadores de ex-diplomados antes de
enviar o questionário

Janeiro de 2021

Janeiro de 2021

A23

Colocar uma caixa de sugestões na secretaria da escola

Setembro de 2020

Outubro de 2020
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A24

Efetuar formação de atendimento aos colaboradores administrativos com contacto
direto com os stakeholders

Novembro de 2020

Julho de 2021

A25

Nas candidaturas financeiras deverá ser contempladas as faltas dos alunos e
consequente perda de financiamento

Setembro de 2020

Julho de 2021

A26

Melhorar o site, tornando-o mais apelativo, funcional e atualizado

Junho de 2020

Dezembro de 2021

A27

Criar ligações entre as redes sociais e o site

Setembro de 2020

Julho de 2021

AM7

A28

Oferecer formações de acordo com as preferências dos professores e colaboradores e
que tragam benefícios para a escola

Setembro de 2020

Julho de 2021

AM8

A29

Aumentar o contacto pessoal com os stakeholders de forma a que este se envolva
mais com a escola

Setembro de 2020

Agosto de 2021

AM6

4. Mecanismos previstos para monitorização do Plano de Melhoria
A monitorização do Plano de Melhoria será efetuada pela utilização do PAMI – Plano de Ações de Melhoria dos Indicadores, que inclui o Plano de Ações de Melhoria. Esta
monitorização será efetuada pela Direção da escola em conjunto com o Grupo Dinamizador da Qualidade de forma sistemática de forma a ser possível a revisão atempada
em função dos desvios encontrados.
Assim, poderemos confirmar que, para além das datas de monitorização previstas no Plano de Ação e no Mapa de Monitorização dos Indicadores, existirão sempre diversos
momentos de observação das ações onde serão debatidas e tomadas medidas corretivas, caso seja necessário:
i.
ii.
iii.
iv.
v.
vi.
vii.
viii.
ix.

Reuniões mensais da Direção;
Reuniões mensais do GDQ;
Reuniões de avaliação por período letivo;
Reuniões trimestrais de Conselho Pedagógico;
Balanço do Ano Letivo e Balanço Intercalar;
Reuniões do Conselho Consultivo;
Avaliação do Plano de Formação;
Avaliação do Plano Anual de Atividades;
Reuniões com os Encarregados de Educação.

Importa ainda referir que todo o funcionamento da escola está em consonância com o ciclo da qualidade, pelo que o próprio Plano de Melhoria não é estático, sendo alterado
em função da constante monitorização que é efetuada.
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5. Formas previstas para divulgação do Plano de Melhoria
Para além da divulgação interna em sede de reuniões de Direção, do Grupo Dinamizador da Qualidade e do Conselho Pedagógico, o Plano de Melhoria será divulgado no site
da escola e analisado em reunião de Conselho Consultivo, onde têm assento a quase totalidade dos stakeholders.

6. Observações (caso aplicável)

Os Relatores
____________________________________
(Diretor Administrativo e Financeiro)
_____________________________________
(Responsável da qualidade)
_____________________________________
(Matosinhos, 5 de junho de 2020)
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Anexo 2 - Fontes de evidência do cumprimento dos critérios de conformidade EQAVET
Fase 1 – Planeamento

Princípios EQAVET

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
Critérios de conformidade
Práticas de gestão da EFP
EQAVET
(Cf. Anexo 10)

P1
Visão estratégica e visibilidade dos
processos e resultados na gestão da
EFP

P2
P3
P4
P5
P6
P7
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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.
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.
Os profissionais participam, desde o início, no planeamento dos diferentes aspetos da oferta
formativa, incluindo o processo de garantia da qualidade.
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C1. Planeamento
C5. Diálogo institucional
para a melhoria contínua
da oferta de EFP

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

P8
P9
P10
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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.
Os planos de ação traduzem as mudanças a introduzir em função da informação produzida pelos
indicadores selecionados.
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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C6. Aplicação do ciclo de
garantia e melhoria da
qualidade da oferta de
EFP

Fase 2 – Implementação

Princípios EQAVET

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

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

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

I2

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

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.

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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Critérios de
conformidade EQAVET
(Cf. Anexo 10)
C2. Implementação

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

Fase 3 – Avaliação

Princípios EQAVET

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 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

A1

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

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.

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.
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Critérios de
conformidade EQAVET
(Cf. Anexo 10)

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

Fase 4 – Revisão

Princípios 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

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)
R1

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

C4. Revisão

R2

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

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

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

Fontes de evidência do cumprimento dos critérios de verificação de conformidade EQAVET (Cf. Anexo 10)
Documento
N.º do
Documento
(a atribuir
para o
efeito)
1
2

3
4
5

6
7
8
9
10
11
12

Designação

Autoria

Recomendação do Conselho da
União Europeia
Recomendação do Conselho da
União Europeia

Conselho da União
Europeia
Conselho da União
Europeia

Relatório Employment and Social
Developments in Europe (2015)
Objetivo do investimento no
crescimento e emprego do POCH
Relatório nacional sobre a
implementação da Agenda 2030 para
o Desenvolvimento Sustentável
PORTUGAL
Recomendação nº 1/2020 do CNE

Comissão Europeia

Estratégia regional de especialização
Inteligente
Sistema de Antecipação de
Necessidades de Qualificações
Ofício rede Oferta Formativa
Ofício nº 2 ANQEP/2019
Projeto Educativo
Reuniões do Conselho Consultivo da
EPROMAT
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Código dos focos de
observação evidenciados
Divulgação

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

https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019H0905(22)&from=PT
https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/PT/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2019.389.01.0001.01.POR
&toc=OJ:C:2019:389:FULL
https://op.europa.eu/en/publication-detail//publication/9e6d6a27-c977-11e5-a4b5-01aa75ed71a1
https://www.poch.portugal2020.pt/ptpt/Noticias/Documents/Texto%20do%20Programa.pdf
https://www.cig.gov.pt/wpcontent/uploads/2017/07/Portugal2017.pdf

C1P1

Conselho Nacional de
Educação
CCDR-N)

https://dre.pt/application/conteudo/128828666

C1P1

https://www.norte2020.pt/sites/default/files/public/uploads
/documentos/norte2020_ris3.pdf

C1P1

ANQEP

http://sanq.anqep.gov.pt/?page_id=699

C1P1

DGEstE
ANQEP
EPROMAT

Arquivo digital escola
Arquivo digital escola
https://epromat.pt/eqavet/

EPROMAT

Arquivo digital escola

C1P1, C5T1
C1P1
C1P1, C1P2, C1P3, C1P4,
C2I1
C1P1, C3A2, C3A3, C3A4,
C4R1, C5T1

POCH
Presidência do Conselho
de Ministros

C1P1
C1P1
C1P1
C1P1

13

Documento Base

EPROMAT

https://epromat.pt/eqavet/

14

Plano de Ação

EPROMAT

https://epromat.pt/eqavet/

15

Plano Anual de Atividades

EPROMAT

https://epromat.pt/eqavet/

16

Reuniões de Direção

EPROMAT

Arquivo digital escola

17

Reuniões do Conselho Pedagógico

EPROMAT

Arquivo digital escola

18

Reuniões de Diretores de Curso

EPROMAT

Arquivo digital escola

19

Reuniões de Diretores de Turma

EPROMAT

Arquivo digital escola

20

Reuniões com Professores

EPROMAT

Arquivo digital escola

21

Reuniões com Colaboradores

EPROMAT

Arquivo digital escola

22

Reuniões com Representantes dos
Alunos
Reuniões com Encarregados de
Educação
Reuniões de Avaliação dos Alunos
Processos
Mapa de Monitorização de
Indicadores
Mapa de Monitorização do Plano de
Ação
Listagem de Parcerias e Protocolos
Parceria com ECP, EP Vila do Conde e
IPTA
Reuniões ANESPO

EPROMAT

Arquivo digital escola

C1P1, C1P2, C1P3, C1P4,
C3A1, C3A2, C3A3, C3A4,
C4R1, C4R2, C5T1, C6T1,
C6T2, C6T3
C1P1, C1P2, C1P3, C1P4,
C3A1, C5T1, C6T1, C6T2,
C6T3
C1P1, C1P2, C1P3, C1P4,
C2I2, C3A1, C3A2, C3A3,
C6T2
C1P1, C3A2, C3A4, C4R1,
C5T1
C1P1, C3A2, C3A4, C4R1,
C5T1
C1P1, C3A2, C3A4, C4R1,
C5T1
C1P1, C3A2, C3A4, C4R1,
C5T1
C1P1, C3A2, C3A4, C4R1,
C5T1
C1P1, C3A2, C3A4, C4R1,
C5T1
C1P1 , C3A4, C4R1, C5T1

EPROMAT

Arquivo digital escola

C1P1, C3A4, C4R1, C5T1

EPROMAT
EPROMAT
EPROMAT

Arquivo digital escola
Arquivo digital escola
Arquivo digital escola

EPROMAT

Arquivo digital escola

EPROMAT
EPROMAT

Arquivo digital escola
Arquivo digital escola

C1P2, C3A4, C5T1
C1P3, C6T1, C6T2, C6T3
C1P3, C3A1, C3A2, C3A3,
C4R2, C6T2
C1P3, C3A2, C3A3, C4R2,
C6T2
C2I1
C2I1

ANESPO

Arquivo digital escola

C2I1, C5T1

23
24
25
26
27
28
29
30
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31
32

Relatórios de Gestão
Balanços Anuais

EPROMAT
EPROMAT

Arquivo digital escola
https://epromat.pt/eqavet/

33

Balanços Intercalares

EPROMAT

https://epromat.pt/eqavet/

34
35

Mapa de Competências
Diagnóstico de Necessidades
Formativas
Plano de Formação
Registo da Formação
Avaliação da Formação dos
Professores e Colaboradores
Inquéritos de Satisfação dos
Profissionais com a Formação
Relatório do Operador

EPROMAT
EPROMAT

https://epromat.pt/eqavet/
Arquivo digital escola

C2I2
C2I2, C3A1, C3A2, C3A3,
C3A4, C4R1, C4R2, C6T3
C2I2, C3A1, C3A2, C3A3,
C3A4, C4R2, C4R3, C6T3
C2I3
C2I3

EPROMAT
EPROMAT
EPROMAT

https://epromat.pt/eqavet/
Arquivo digital escola
Arquivo digital escola

C2I3
C2I3
C2I3

EPROMAT

Arquivo digital escola

C2I3, C4R1

EPROMAT

https://epromat.pt/eqavet/

Inquéritos de Autoavaliação doa
Professores e Colaboradores
Avaliação dos Professores
Avaliação dos Colaboradores
Balanço das Práticas de Gestão
PAMI - Plano de Ações de Melhoria
dos Indicadores
Inquéritos satisfação aos alunos
Inquéritos de satisfação às Empresas
de ex-alunos diplomados
Inquérito de satisfação aos
professores e colaboradores
Inquérito de satisfação aos
Encarregados de Educação
Inquérito de satisfação às Entidades
de Acolhimento de alunos em FCT
Site da escola com separador
EQAVET
Moodle da escola com EQAVET

EPROMAT

Arquivo digital escola

C3A1, C3A3, C4R1, C4R2,
C4R3, C6T1, C6T2, C6T3
C2I3

EPROMAT
EPROMAT
EPROMAT
EPROMAT

Arquivo digital escola
Arquivo digital escola
https://epromat.pt/eqavet/
https://epromat.pt/eqavet/

C2I3
C2I3
C3A2, C4R2
C3A3, C4R1, C4R2

EPROMAT
EPROMAT

Arquivo digital escola
Arquivo digital escola

C4R1
C4R1

EPROMAT

Arquivo digital escola

C4R1

EPROMAT

Arquivo digital escola

C4R1

EPROMAT

Arquivo digital escola

C4R1

EPROMAT

https://epromat.pt/eqavet/

C4R3, C5T2

EPROMAT

https://e-epromat.pt/moodle19/eqavet/

C4R3, C5T2

36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
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53

54
55
56

Reuniões com Associação
Empresarial do Concelho de
Matosinhos
Área digital Interna EQAVET
Protocolo com Câmara Municipal de
Matosinhos
ERASMUS+: projetos KA1 de
mobilidade de estágio para alunos e
colaboradores

Observações

Os Relatores
_____________________________________
(Diretor Administrativo e Financeiro)
_____________________________________
(Responsável da qualidade)
_____________________________________
(Matosinhos, 5 de junho de 2020)
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EPROMAT

Arquivo digital escola

C5T1

EPROMAT
EPROMAT

Arquivo digital escola
https://epromat.pt/eqavet/ e Arquivo digital escola

C5T2
C2I1

Agência Erasmus+

https://epromat.pt/erasmus

C2I2, C2I3

