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1 INTRODUÇÃO	
 

Os Cursos Profissionais são percursos do nível secundário de educação destinados a jovens 
com a finalidade de obter a qualificação de nível IV do Quadro Nacional de Qualificações (o 
ensino secundário e certificação profissional), caracterizados por uma forte ligação com o 
mundo profissional. 

Com o intuito de melhorar a Educação e Formação Profissional (EFP) no espaço europeu surge 
em 18 de junho de 2009 o Quadro de Referência Europeu de Garantia da Qualidade para o 
Ensino e a Formação Profissionais, abreviado, Quadro EQAVET. Este Quadro traduz-se numa 
ferramenta comum para a gestão da qualidade nos estabelecimentos de ensino. Assenta numa 
forte articulação entre o operador de EFP e as partes interessadas, no desenvolvimento, 
monitorização, avaliação e melhoria contínua da eficiência da oferta. A sua implementação é 
estratégica para o reforço da confiança, credibilidade, atratividade envolvimento e 
notoriedade das modalidades de dupla certificação e do operador.  

Adita que, melhoria contínua do Quadro EQAVET virá de uma monitorização e avaliação de 
processos de autoavaliação e heteroavaliação, onde neste último caso, a participação de todas 
as partes interessadas confere grande centralidade.  

O envolvimento das Partes Interessadas (internas e externas), de acordo com referencial para 
o alinhamento com o Quadro EQAVET, representa um dos quatro princípios determinantes 
para o reforço da qualidade. Associa-se: (i) a visão estratégica e visibilidade dos processos e 
resultados na gestão da EFP; (ii) melhoria contínua da EFP utilizando os indicadores 
selecionados; e (iii) utilização das quatro fases do ciclo da qualidade (Planeamento, 
Implementação, Avaliação e Revisão). 

Assim, é intenção do Agrupamento de Escolas Cidade do Entroncamento implementar e 
alinhar o seu sistema de gestão da qualidade com o Quadro EQAVET. A elaboração deste 
documento base está organizado em duas partes, a primeira referente à caracterização da 
Instituição e a segunda, ao processo de alinhamento do sistema de gestão da qualidade com o 
Quadro EQAVET. 
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2 APRESENTAÇÃO	DA	ESCOLA	
 

2.1 Natureza	da	instituição	e	seu	contexto	
 

O Agrupamento de Escolas Cidade do Entroncamento único na cidade e no concelho, situa-se 
no distrito de Santarém e na sua região do Médio Tejo. 

Constituída por duas freguesias, a de São João Batista e a de Nossa Senhora de Fátima, a 
Cidade do Entroncamento tem 13,8 quilómetros quadrados e tem origem no entroncamento 
ferroviário das linhas do norte e do leste, em 1864. A sua forte acessibilidade, ainda hoje, está 
associada ao caminho-de-ferro e potenciada pela Rodovia. É ainda caracterizada por uma forte 
centralidade que incrementa grandes mobilidades que se traduzem na população, não só do 
Entroncamento, mas também das escolas. 

O Entroncamento contratualmente com 20206 habitantes, dados de 2011, e com uma 
tendência de crescimento que contradiz com dos concelhos contiguo e até a do país. 

O Agrupamento de Escolas Cidade do Entroncamento, constituído a 3 de julho de 2012, tem 
vindo a assumir-se como uma entidade aprendente, procurando implementar uma cultura de 
melhoria contínua, fundamentada numa efetiva monitorização e priorização dos eixos 
estratégicos. 

O Agrupamento de Escolas Cidade do Entroncamento (AECE) insere-se na malha urbana do 
concelho do Entroncamento, com sede na Escola Secundária do Entroncamento, e serve a 
população das duas freguesias que o constituem. O Agrupamento é constituído pela Escola 
Secundária, pela Escola Básica 2,3 Dr. Ruy D´Andrade, por três Escolas do 1º Ciclo (EB da Zona 
Verde, EB do Bonito e EB António Gedeão, todas com valência de Jardim de Infância) e por um 
Jardim de Infância (JI Sophia de Mello Breyner). O Parque Escolar edificado é de excelente 
qualidade, após um período de renovação que implicou a reabilitação da Escola Básica da Zona 
Verde, a construção da Escola Básica António Gedeão, da Escola Básica do Bonito e do Jardim 
de Infância Sophia de Mello Breyner e a renovação total, da Escola Básica Dr. Ruy D´Andrade. 
Por seu turno, a Escola sede apresenta fragilidades no âmbito de instalações e equipamentos 
(ex.: casas de banho dos alunos, balneários, mobiliário escolar e cozinha). Todos os 
estabelecimentos dispõem de espaços específicos para o apoio/acompanhamento de alunos 
com necessidades educativas. É um Agrupamento de Referência para alunos Cegos e de Baixa 
Visão e para a Intervenção Precoce, dispondo ainda de duas Unidades para Alunos com 
Espetro de Autismo. Todas as Escolas Básicas do 1º Ciclo e Jardins de Infância propiciam aos 
seus alunos, respetivamente, Atividades de Enriquecimento Curricular e Atividades de 
Animação e Apoio à Família promovidas pela Câmara Municipal, e ainda a Componente de 
Apoio à Família, da responsabilidade das Associações de Pais. Para além das Bibliotecas 
existentes na Escola Secundária e da Escola Básica 2/3 Dr. Ruy D’Andrade, existem ainda as 
Bibliotecas da Escola Básica António Gedeão da Escola Básica do Bonito e da Escola Básica da 
Zona Verde.  
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2.2 Missão,	Visão,	objetivos	estratégicos	e	princípios/valores	da	instituição	
 

2.2.1 Missão	
 

A missão Agrupamento de Escolas Cidade do Entroncamento é “Educar e Formar para a Vida”. 
Com esta missão ambicionamos desenvolver uma ação que tenha em conta o mundo em 
crescente globalização e promova, por um lado, a qualidade do ensino das aprendizagens e a 
inclusão de todas as crianças e alunos e, por outro lado, uma cultura de participação da 
comunidade educativa que oriente todos para o lema “aprender para empreender no século 
XXI”. 

 

2.2.2 Visão	
 

O Agrupamento de Escolas Cidade do Entroncamento tem como visão: “Mais Inclusão, Melhor 
Educação”. É a máxima que orienta a dinâmica do Agrupamento, visando a valorização do 
trabalho, atendendo a todos e a cada um por forma a garantir a aceitação e o respeito pela 
diferença, promovendo o desenvolvimento de uma cultura de mérito, esforço e desempenho 
individual e potenciando a prática de uma cidadania ativa e responsável que contribua para a 
formação do aluno enquanto pessoa. 

 

2.2.3 Objetivos	estratégicos	
 

A ação do Agrupamento está organizada em função de 7 eixos estratégicos: 

a. O sucesso escolar dos alunos assente no desenvolvimento de um ensino e de uma 
aprendizagem de qualidade;  

b. A promoção de um ambiente escolar atrativo e inclusivo, do controlo dos 
comportamentos de risco e da prevenção do abandono escolar;  

c. A melhoria das condições de trabalho, dos espaços e dos equipamentos escolares;  
d. Uma política de formação do pessoal docente e não docente, em conformidade com 

as necessidades sentidas e expressas, com impacto no desenvolvimento e qualificação 
profissionais;  

e. A promoção de uma cultura de cooperação e do trabalho de equipa;  
f. A promoção de novas abordagens metodológicas em ambientes educativos 

inovadores;  
g. O desenvolvimento de Projetos, Programas e estabelecimento de parcerias 

estratégicas entre os diferentes setores da comunidade escolar, instituições e 
empresas de âmbito local, nacional e internacional tendo em vista a formação de 
cidadãos ativos e empreendedores.  
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Considerando os eixos enunciadas, resumimos em 4 domínios que a seguir se expressam:  

a. Autoavaliação  
b. Liderança e Gestão  
c. Prestação do Serviço Educativo  
d. Resultados  

Para cada um destes domínios foram definidos objetivos, estratégias, indicadores de medida e 
metas visando uma operacionalização mais eficaz e em consonância com a organização interna 
do nosso Agrupamento. 

 

2.2.4 Princípios	e	Valores	
O Agrupamento de Escolas Cidade do Entroncamento identificou valores orientadores e 
organizativos. Inovação, Rigor, Qualidade, Responsabilidade, Solidariedade e Equidade são 
valores com os quais se pretende orientar o trabalho a desenvolver no Agrupamento. 
Consideramos que não podemos falar em educação e formação se estas não forem norteadas 
pelos valores atrás enunciados, no pressuposto de que são eles que garantem a defesa e a 
promoção do sucesso dos alunos e asseguram a igualdade de oportunidades no processo 
educativo. Todo o trabalho do Agrupamento é orientado, na sua ação, por princípios de 
eficácia e de eficiência. 

 

2.3 Estrutura	orgânica	da	instituição	e	cargos	associados	
 

O Conselho Geral é um órgão colegial e estratégico na organização do Agrupamento de 
Escolas que contextualiza o posicionamento da escola no meio e através do qual se 
concretiza a intervenção dos diferentes membros da comunidade educativa em prol de 
uma educação pública de qualidade. 

A Diretora constitui-se como órgão responsável pela gestão e administração do Agrupamento. 

O Conselho Pedagógico é o órgão colegial de coordenação e supervisão pedagógica e 
orientação educativa, constituído pelos docentes responsáveis pelas estruturas intermédias de 
coordenação pedagógica, nomeadamente departamentos e coordenações de diretores de 
turma, e por outros serviços do Agrupamento relevantes em termos da prestação do serviço 
educativo.  

O Conselho Administrativo é o órgão administrativo e deliberativo no atinente às matérias 
administrativas e financeiras, a quem cabe a análise e acompanhamento da execução 
orçamental. 

Assim, o Agrupamento rege-se segundo a forma de organização demonstrada no 
organigrama seguinte: 
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2.4 Partes	 interessadas	 relevantes	 para	 a	 gestão	 e	melhoria	 da	 oferta	 de	
EFP	

 

2.4.1 Identificação	das	Partes	Interessadas	Relevantes	
A identificação das partes interessadas relevantes e suas necessidades e expetativas são, na 
ótica da política do Agrupamento, de elevada importância para garantir uma melhor 
integração dos jovens no mercado de trabalho, para prosseguimento de estudos e para se 
tornarem cidadãos conscientes e ativos. 
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Esta identificação de todas as partes interessadas relevantes deve ser realizada no ficheiro 
Identificação das necessidades e expetativas das partes interessadas. 

Após a identificação das partes interessadas relevantes deve proceder-se à avaliação do 
impacto de cada uma das partes interessadas no operador de EFP e o impacto do operador de 
EFP na parte interessada; 

De modo a objetivar-se o mais possível, deve ser utilizada a seguinte escala: 

Classificação Nível de impacto 

1 Pouco impacto 

2 Impacto moderado 

3 Impacto muito significativo 

 

Do cruzamento entre o impacto do operador de EFP na parte interessada e da parte 
interessada no operador de EFP é determinado o impacto final, conforme matriz abaixo: 

 

	

1	 2	 3	

1	 1	 2	 3	

2	 2	 4	 6	

3	 3	 6	 9	

	

	

  P a r t e  i n t e r e s s a d a  n ã o  r e l e v a n t e  

  P a r t e  i n t e r e s s a d a  r e l e v a n t e  

  P a r t e  i n t e r e s s a d a  m u i t o  r e l e v a n t e  

	

2.4.2 Resposta	 à	 identificação	 das	 necessidades	 e	 expetativas	 das	 partes	
interessadas	

 

Para as partes interessadas classificadas como não críticas, não é prioritária a identificação das 
suas necessidades e expetativas; 

No caso das partes interessadas classificadas como significantes, deve proceder-se à 
identificação das necessidades e expetativas das mesmas, no entanto pode o Agrupamento 
apenas recorrer a informação passiva; 
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Tratando-se de partes interessadas classificadas como críticas, o Agrupamento deve proceder 
à identificação das necessidades e expetativas de forma ativa. 

Após a identificação das necessidades e expetativas das partes interessadas significantes e 
críticas e com base nos dados recolhidos, o Agrupamento deve identificar quais as que são 
mais valorizadas pelas mesmas, devendo posteriormente identificar quais as que se encontram 
satisfeitas e quais as que são passíveis de melhoria. 

 

2.5 Identificação	da	oferta	de	educação	e	formação	profissional	de	nível	IV	
para	jovens	

 

A estratégia global da União Europeia atribui um papel central às políticas de educação e de 
formação, tendo como objetivo o crescimento económico e a diminuição do desemprego, 
especialmente do desemprego jovem. Ao abrigo da Estratégia Europa 2020 foram emitidas 
orientações específicas para cada um dos Estados-Membros que incidem em seis domínios 
prioritários: Aptidões e competências pertinentes e de qualidade, com incidência nos 
resultados da aprendizagem, visando a empregabilidade, a inovação e a cidadania ativa; 
Educação inclusiva, igualdade, não discriminação e promoção das competências cívicas; Um 
ensino e formação abertos e inovadores, nomeadamente através de uma plena adesão à era 
digital; Apoio aos professores; Transparência e reconhecimento das aptidões e qualificações 
para facilitar a mobilidade dos estudantes e dos trabalhadores; Investimento sustentável, 
desempenho e eficiência dos sistemas de educação e formação.  

O Agrupamento de Escolas Cidade do Entroncamento procura responder a estes desafios 
europeus, assumindo-se como uma entidade de excelência. Na definição das áreas de 
formação, o Agrupamento de Escolas Cidade do Entroncamento orienta-se pela tutela, que 
identifica as prioridades formativas nacionais e regionais, através da Agência Nacional para a 
Qualificação e o Ensino Profissional, elencadas no Sistema de Antecipação de Necessidades 
Formativas (SANQ). Posteriormente, e tendo como ponto de partida as prioridades formativas 
regionais consubstanciadas na rede formativa regional, o Agrupamento apresenta anualmente 
qual a oferta que melhor se adequa ao perfil da população escolar, tendo em conta as 
expectativas e os interesses dos alunos. 

Assim, a oferta formativa dos cursos de educação e formação profissionais de nível 4 para 
jovens é a que está esplanada na tabela seguinte: 

2017/2018 2018/2019 2019/2020 2020/2021 2021/2022 

  

Técnico de Desporto – 1 turma 24 alunos 
Técnico de Apoio Psicossocial – 1 turma 12 alunos 

Técnico de Comércio – 1 turma 10 alunos 
Técnico de Gestão e Programação de Sistemas 

Informáticos – 1 turma 24 alunos 

 
Técnico de Desporto – 1 turma 23 alunos 

Técnico de Gestão e Programação de Sistemas  
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Informáticos – 1 turma 20 alunos 
Técnico de Desporto – 1 turma 21 alunos 

Técnico de Apoio Psicossocial – 1/2 turma 8 alunos 
Técnico de Gestão e Programação de Sistemas 

Informáticos – 1 turma 20 alunos 
Técnico Auxiliar de Saúde – 1/2 turma 13 alunos 

  

 

2.6 Síntese	 descritiva	 da	 situação	 inicial	 da	 instituição	 face	 à	 garantia	 da	
qualidade	e	das	opções	tomadas	no	que	se	refere	à	conformidade	com	o	
Quadro	EQAVET	e	análise	SWOT	

 

2.6.1 Síntese	 descritiva	 da	 situação	 inicial	 da	 instituição	 face	 à	 garantia	 da	
qualidade	 e	 das	 opções	 tomadas	 no	 que	 se	 refere	 à	 conformidade	 com	o	
Quadro	EQAVET	

 

O Agrupamento de Escolas Cidade do Entroncamento tem implementado um sistema de 
autoavaliação, avaliado pela equipa de autoavaliação. Conta com o envolvimento de todos os 
colaboradores na sua prossecução, tendo sido possível identificar diversas áreas de melhoria 
que têm vindo a ser tratadas.  

Decorrente deste processo foram desenvolvidas diversas metodologias e aplicados 
questionários de avaliação da satisfação das partes interessadas que visam o apuramento de 
resultados de desempenho escolar dos alunos.  

O Agrupamento de Escolas Cidade do Entroncamento já possui diversas práticas e 
metodologias instituídas que se enquadram no quadro EQAVET, e que estão refletidas neste 
Documento Base, carece no entanto da aplicação sistemática de mecanismos que permitam a 
recolha de dados para os indicadores EQAVET.  

 

2.6.2 Análise	SWOT	

Pontos Fortes Pontos Fracos 

- A coordenadora dos cursos profissionais faz resumos/ 
compilações todos os trimestres - Possibilidade de contratação de pessoal auxiliar 

- Aplicação de ajustes nos horários de acordo com a 
experiência de estágios anteriores - Antiguidade de equipamentos informáticos 

- Oferta formativa adaptada ao mercado de trabalho  
- Interesse de alunos dos concelhos limítrofes 
- As inscrições de novos alunos passam também pelo “passa a 
palavra” com experiências positivas dos atuais e ex-alunos 
- Ensino muito prático 

- Formas de gestão financeira para fazer face aos atrasos dos 
financiamentos 
- Não haver um recurso humano para a reparação/manutenção 
do espaço escolar tendo em conta a idade das instalações 

- Contacto com os possíveis empregadores é feito de forma 
direta 

- Possibilidade de melhorar a autonomia de trabalho (ex. um 
computador para dois alunos) 

- Perspetiva dos alunos em aprender/crescer com qualidade 
para o mercado de trabalho  

- Envolvimento dos alunos do Técnico de Comércio em práticas 
simuladas do mercado de trabalho 
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- Preparação dos alunos para prosseguimento de estudos 
(carga horária adicional por exemplo a Português) 

 
 

- Participação da escola em atividades promovidas por 
entidades de ensino superior 

- Mostra de competências a fim de valorizar os cursos 
profissionais 

- Envolvimento de ex-alunos nas atividades da escola 
- Envolvimento dos EE e da comunidade a fim de valorizar os 
cursos profissionais e dar conhecimento que os seus educandos 
podem prosseguir estudos 

- Elevada força de vontade e empenho dos Assistentes 
Operacionais  
- Formação dos quadros da escola 

- Distribuição da carga horária 

- Levantamento das necessidades de formação aos docentes e 
não docentes 

 

- Plataforma de comunicação MOODLE (Inscrições), 
Ferramenta INOVAR – processos simples e atualização de 
dados 

 

- Protocolos com entidades como a CME 
- Sempre que há oportunidade existe articulação com 
entidades externas 

 

- Explicações a alunos com dificuldades pelos alunos mais 
velhos 
- Aprendizagem dos recursos humanos com os que já estão na 
escola há largos anos 

 

- Encontros inter-geracionais  

- Alunos a orientar atividades na escola  

- Relação de proximidade e diálogo facilitado com os alunos  

- Elevado acompanhamento nos momentos de FCT  
- Número mais elevado de visitas de estudo para que os alunos 
possam ter um conhecimento mais efetivo da 
realidade/mercado de trabalho 

 

Oportunidades Ameaças 

- Encaminhamento para o Instituto Politécnico de Tomar 
- Escola Superior de Desporto de Rio Maior - Fraco envolvimento com o mundo empresarial 

- Tipo de ensino muito mais prático, motivante, completo e 
globalizante 

- Ausência de manuais nas diferentes áreas técnicas 

 
- Transportes para a FCT 
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3 SISTEMA	 DE	 GARANTIA	 DA	 QUALIDADE	 DE	
ALINHAMENTO	COMO	QUADRO	EQAVET	

 

A candidatura ao processo de alinhamento com o Quadro EQAVET que aqui se apresenta 
evidencia o compromisso do Agrupamento com o aumento da qualidade da oferta e da 
melhoria contínua.  

O envolvimento de todas as partes interessadas, a definição de objetivos e metas, a 
monitorização dos indicadores, a implementação de ações de melhoria e a revisão de todas 
metodologias e processos são o garante da implementação dos Critérios de Qualidade e dos 
Princípios EQAVET 

 

3.1 Metodologias	de	participação	 e	 envolvimento	das	partes	 interessadas	
para	a	melhoria	contínua	da	oferta	de	EFP	

 

O Agrupamento de Escolas Cidade do Entroncamento considera de elevada importância o 
feedback de todas as partes interessadas, em especial as muito relevantes, no sentido de 
poder tomar medidas de melhoria contínua e, assim, melhorar a sus atratividade e 
desempenho. 

No planeamento e concretização do seu processo pedagógico, a instituição envolve as diversas 
partes interessadas relevantes, nomeadamente, docentes, alunos, EE e autarquia, ao nível do 
ajustamento da formação em contexto de trabalho e do desenvolvimento dos temas 
unificadores, otimizando a relação atividades-recursos, integrando-o numa política de 
empregabilidade e de responsabilidade social.  

Para além de reuniões, defesas de Provas de Aptidão Profissional, avaliações das Formações 
em Contexto de Trabalho, contactos diretos ou indiretos, periodicamente são ainda aplicados 
questionários de avaliação da satisfação às partes interessadas relevantes, cujos resultados 
são tratados estatisticamente e despoletadas ações de melhoria sempre que considerado 
viável e relevante à melhoria da qualidade dos serviços de educação prestados. 
Esporadicamente são ainda aplicados questionários aos alunos para algumas atividades 
específicas. 

 

3.2 Identificação	 das	 responsabilidades	 atribuídas	 no	 âmbito	 da	 garantia	
da	qualidade	no	quadro	da	instituição		

 

A atribuição de responsabilidades no sistema de garantia da qualidade, por um lado, deve ser 
bastante diversificada, mas por outro, é necessário a definição e a atribuição concreta de 
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responsabilidades claramente identificadas, para que cada interveniente tenha noção do seu 
papel e das metas concretas que ele envolve, e para que possa, assim, assumir a 
responsabilidade pela sua concretização.  

 

3.2.1 	Partes	Interessadas	Internos:		
Direção: cooperação com as partes externas interessadas (seleção de entidades a contactar, 
celebração de protocolos de colaboração, agendamento e dinamização de reuniões); 
estabelecimento da oferta formativa e formalização da ligação ao Ministério da Educação e à 
ANQEP; estabelecer os objetivos estratégicos e metas a atingir; Definir e validar os 
questionários de avaliação da satisfação das partes interessadas. 

Alunos: colaboração na identificação de necessidades locais a refletir na oferta formativa; 
colaboração na avaliação da oferta formativa, na avaliação das saídas profissionais e do 
prosseguimento de estudos.  

Docentes: colaboração na identificação de necessidades locais a refletir na oferta formativa; 
frequência de formação para desenvolvimento de competências necessárias à oferta 
formativa; colaboração no combate aos principais problemas detetados na análise dos 
indicadores.  

Diretores de Turma: colaboração no estabelecimento de uma visão estratégica comum que 
envolva alunos e Encarregados de Educação; consulta de alunos e Encarregados de Educação 
através da aplicação de questionários; colaboração no combate aos principais problemas 
detetados na análise dos indicadores, nomeadamente à desistência e abandono escolar.  

Pessoal não docente: colaboração na criação dum ambiente escolar propício ao sucesso.  

 

3.2.2 	Partes	Interessadas	Externos:		
Pais e Encarregados de educação: colaboração na identificação de necessidades locais a 
refletir na oferta formativa.  

Entidades empregadoras e de estágio: colaboração na identificação de necessidades locais a 
refletir na oferta formativa. Parceria em ações formativas de docentes e alunos; 
estabelecimento de protocolos de estágio dos alunos.  

Autarquias locais e Instituições públicas: colaboração no estabelecimento de uma visão 
estratégica comum, nomeadamente no que diz respeito à facilitação da comunicação entre a 
escola e outras partes interessadas externos, colaboração na identificação de necessidades 
locais a refletir na oferta formativa; estabelecimento de protocolos de estágio dos alunos.  
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3.3 Objetivos,	indicadores	e	metas	a	alcançar	na	gestão	da	oferta	de	EFP	a	
partir	dos	objetivos	estratégicos	e	estratégias	de	monitorização	

 

O Agrupamento de Escolas Cidade do Entroncamento no seguimento das prioridades de 
intervenção e como indicadores estratégicos reconheceu indicadores de monitorização, que 
contribuem para alertar face a possíveis desvios, e indicadores de resultado (EQAVET). 

 

Indicadores de Monitorização Meta (1 Ano) Meta (3 Anos) 
- Taxa de procura em Cursos EFP 80% 81% 
- Taxa de absentismo em cursos EFP 8% 5% 
- Taxa de desistência em Cursos EFP 5% 4% 
- Taxa de sucesso em Cursos EFP 85% 86% 
- Taxa de satisfação dos alunos 85% 90% 
- Taxa de satisfação dos encarregados de educação 85% 90% 
- Taxa de satisfação dos colaboradores 85% 90% 
- Taxa de satisfação das entidades de acolhimento de 
FCT 85% 90% 

 

Indicadores de resultado (EQAVET) 
Ciclo de 

formação 
2014/2017 

Ciclo de 
formação 

2015/2018 

Meta 
(1 Ano) 

Meta 
(3 Anos) 

Indicador 4a) – Conclusão dos cursos 80,9% 80,3% 81,0% 82% 

Indicador 5a) – Colocação dos diplomados 22,2% 26,4% 22,2% 23% 

Indicador 6a) – Ocupação dos diplomados 22,2% 20,8% 22,2% 23% 

Indicador 6b3) - Satisfação dos empregadores 4 4 3,75 3,80 

 

O Agrupamento de Escolas Cidade do Entroncamento realiza a monitorização destes 
indicadores a fim de analisar, medir e monitorizar o grau de implementação do Quadro 
EQAVET e irão ser revistos anualmente em reunião de revisão.  

	
3.4 Identificação	dos	descritores	EQAVET/práticas	de	gestão	a	utilizar	
 

Os descritores a usar são os que constam do anexo I da Guia de Alinhamento com o Quadro de 
Referência Europeu de Garantia da Qualidade para o Ensino e a Formação Profissionais, nas 
quatro fases do ciclo de garantia e melhoria da qualidade. 



                               
     

DB/Agrupamento de Escolas Cidade do Entroncamento   15/17  
 

Fase 
do 

Ciclo  
Ref. Práticas de Gestão da EFP 

Pl
an

ea
m

en
to

 

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

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

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

P4 A atribuição de responsabilidades em matéria de garantia da qualidade é explícita. 
P5 Parcerias e iniciativas de cooperação com outros operadores são planeadas. 

P6 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. 

Im
pl

em
en

ta
çã

o 

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. 

Av
al

ia
çã

o 

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 

Re
vi

sã
o 

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 
 

3.5 Formas	 e	 periodicidades	para	 a	 divulgação	de	melhorias	da	 oferta	de	
EFP	

A equipa de autoavaliação desenvolveu o seu trabalho de acordo com os objetivos definidos 
no início do ano letivo. Ao longo do ano letivo foram realizadas reuniões entre a equipa e a 
direção da escola com o objetivo de delinear estratégias que conduzissem a processos de 
melhoria do agrupamento.  
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No final do relatório são indicados pontos fortes, pontos fracos e oportunidades de melhoria 
do agrupamento que deverão ser objeto de análise e reflexão de todos os que o integram, 
direta ou indiretamente.  

A par deste relatório da equipa de autoavaliação, os resultados alcançados são partilhados 
com todas as partes interessadas (através de sítio da escola, redes sociais, afixação em local 
próprio, moodle, rede interna, participação em eventos locais e regionais, reuniões, debates, 
focus group, Conselho Pedagógico e Conselho Geral, por exemplo) para a estimular o 
contributo na identificação de ações de melhoria. 
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4 Conclusões	
A elaboração deste documento base mostrará como o agrupamento pretende realizar o 
processo de alinhamento com o quadro EQAVET. Sempre baseado no ciclo PDCA (Plan-Do-
Check-Act), a sua implementação no terreno e garantia da melhoria contínua e de todos os 
objetivos consagrados será realizada em três etapas: 

Etapa A 
Definir e planear o processo de 

alinhamento com o Quadro EQAVET 

Etapa B 
Desenvolver o processo de alinhamento 

com o Quadro EQAVET 

Etapa C 
Relatar o processo de alinhamento com 

o Quadro EQAVET 

Identificar os stakeholders/partes 
interessadas relevantes para a garantia 
da qualidade no quadro da missão e 
contexto de intervenção da sua 
instituição. 

Monitorização do Plano de ação. Elaboração do Relatório do Operador. 

Comunicar, envolver e mobilizar os 
stakeholders internos e externos para 
um entendimento partilhado sobre o 
Quadro EQAVET: Realização de 
workshops/ seminários envolvendo a 
comunidade educativa; e Divulgação da 
informação sobre alinhamento com o 
EQAVET através de email institucional e 
site. 

Identificação e otimização das 
ferramentas existentes para recolha de 
indicadores. 

Monitorização do plano. 

Identificar o nível de intervenção de cada 
stakeholders (Alinhar A1), as sedes e os 
momentos em que o diálogo 
institucional ocorre, garantindo uma 
corresponsabilização pelo processo de 
melhoria contínua. 

Monitorização do conjunto de 
indicadores selecionados. 

Divulgação da evolução e dos resultados 
da implementação do plano. 

Equipa do projeto – rever ou integrar 
mais elementos/intervenientes no 
processo de acordo com as necessidades 
identificadas. 

Reflexão sobre os resultados em relação 
aos indicadores EQAVET, indicadores 
intermédios e indicadores do Plano de 
Ação. 

Processo de verificação de conformidade 
com o Quadro EQAVET, após submissão 
da documentação necessária na 
plataforma. 

Desenvolver diagnóstico da situação 
atual face à garantia da qualidade, pelo 
confronto com os referentes do processo 
de alinhamento com base no Anexo 1: 
Referencial para o alinhamento com o 
Quadro EQAVET designadamente em 
relação aos quatro critérios de qualidade 
correspondentes a cada uma das fases 
do ciclo de qualidade e aos descritores 
indicativos, bem como relativamente ao 
conjunto de indicadores EQAVET 
selecionados. 

Consensualização das melhorias e 
definição do Plano de Melhorias. 

 

Desenvolvimento do Documento Base e 
do Plano de Ação, com a definição de 
objetivos para o alinhamento com metas 
quantificadas ou descritivas a atingir, 
associadas aos objetivos de curto e 
médio prazo e às respetivas atividades 
enunciadas. 

Elaboração e disponibilização de 
informação sobre o projeto e Plano de 
Melhorias – plano de comunicação. 

 

	


