
Id
Refª / Critério 

EQAVET
Objetivo Estratégico Descrição do objetivo operacional/ação Atividades (se necessário) Indicador de eficácia Meta Data início Data fim Responsável Recursos necessários Estado Proposta de trabalho

1 P2/CP1 Articulação vertical e horizontal
A visão estratégica partilhada pelos stakeholders internos e 
externos é traduzida nas ações planeadas

1. Pesquisa e avaliação das necessidades e expetativas 
das PI

2. Alteração dos certificados para incluir 
competências transversais

1. Taxa de necessidades e 
expectativas identificadas das Partes 

Interessadas
2. Alteração efetuada

1. 100%
2. Incluir as 
competências 
transversais

out. 2019 Em curso

2 P3/CP1 Articulação vertical e horizontal
A relação entre as metas/objetivos estabelecidos e a sua 
monitorização através dos indicadores é explícita.

1. Definir os indicadores ao quadro EQAVET
2. Adequar o relatório "INOVAR" aos cursos 

profissionais
3. Incluir um ponto na ordem de trabalhos nas 

Reuniões de Direção de Turma a indicar quais os 
indicadores que são alvo de acompanhamento

jan. 2020

3 P6/CP1
Motivar / Comprometer a 

comunidade educativa para o sucesso
Melhorar a divulgação junto das Partes Interessadas do Quadro 
EQAVET

1.  divulgar o sistema de garantia da qualidade em uso 
no agrupamento (cartazes, placar, site, redes sociais, 

etc) de forma a aumentar a visibilidade dos resultados 
a todos as PI

1 -Número de documentos  
publicadoss 

2 -Número de Meios de divulgação 
utilizados 

1 -  5 documentos;
2 - 3 meios diferentes

fev. 2020 Em curso

Elaborar cartaz de promoção do ensino profissional.
Publicar informação relativa ao processo EQAVET

4 P8/CP1
Supervisão pedagógica e Coordenação 

Educativa
Implementação de auscultação às Partes Interessadas sobre a 
oferta formativa

1. criar ou adaptar o processo de auscultação direto 
ou indireto para aferir a oferta formativa que deverá 
ser proposta à rede com a inclusão de um ponto na 

ordem de trabalhos das reuniões do Conselho Geral ou 
outra estratégia a definir

1- Número de ações de auscultação 
das partes interessadas

1 ação a cada parte 
interessada 

fev. 2020 abr/20 Por iniciar
SPO: Auscultar alunos
Inquérito às empresas
Inquérito aos E.E:. (?)

5 P9/CP1
Motivar / Comprometer a 

comunidade educativa para o sucesso

Implementar os planos de ação com as mudanças recolhidas em 
função da análise dos indicadores selecionados e adaptar os 
indicadores ao quadro EQAVET

1. Recolha dos Indicadores
2. Análise dos indicadores

3. Elaboração de Plano de Ação
4. Implementação dos Plano de Ação

Número de Ações implementadas set/19 Em curso

6 P10/CP1
Supervisão pedagógica e Coordenação 

Educativa

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

1.  Análise dos indicadores
2. Apresentar e discutir com as Partes Interessadas

3. Elaboração de plano de melhorias

Taxa de participação de Partes 
Interessadas

75% de participação 
das partes 

interessadas
fev. 2020 Em curso

7 I1/CI2
Supervisão pedagógica e Coordenação 

Educativa

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

1. Renovar o parque informático e outros recursos 
materiais de aprendizagem

Montante investido 5 000 €

8 I3/CI2
Motivar / Comprometer a 

comunidade educativa para o sucesso

O Pessoal Docente frequenta periodicamente as ações de 
formação disponibilizadas e colaboram com os stakeholders 
externos para melhorar o seu desempenho.

1. Procura ativa de formações inovadoras
Nº de ações frequentadas por 

professores
5 set. 2019

9 C2I3 Articulação vertical e horizontal
Ação de divulgação junto dos professores de promoção de 
métodos de ensino aprendizagem alternativos.

promover uma ação de formação para professores 
(aprendizagem ativa)

Número de professores presentes - 
ensino profissional

50% dos professores 
do ensino profissional

mar/20 Em curso Ação de formação "Aprendizagem Ativa" CFAE

10 A4/CA3
Supervisão pedagógica e Coordenação 
Educativa

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

 1. Divulgação na página Web do Agrupamento e 
Plataforma Moodle do Sistema de Gestão EQAVET
2. Monitorização de indicadores e definição de ações a 
desenvolver
3. Mostra de projetos finais de curso e outros 
elaborados no âmbito do ensino profissional

2. Nº de ações de melhoria 2. 5 jun/20 Em curso

11 C5DI
Motivar / Comprometer a 
comunidade educativa para o sucesso

Auscultar com periodicidade regular as necessidades do 
mercado - ex: observatório, focus group, envolvendo as 
entidades empregadoras na definição dos curricula das 
disciplinas técnicas

Auscultar instituições  e observar evolução do 
mercado de trabalho.

Número de ações desenvolvidas Número de ações :3 fev. 2020
fim do 
plano

Por iniciar
Definir mecanismos de auscultação
Definir datas e periodicidade para 
auscultação

12 C5DI
Supervisão pedagógica e Coordenação 
Educativa

Definir um plano de marketing e comunicação para os cursos 
profissionais assente, por ex. num portefólio com os factos, 
números, casos de sucesso, etc.

Rever a estratégia de presença e gestão de conteúdos 
nas redes sociais. (definir a pertinência da utilização 
das redes sociais)

fev. 2020
fim do 
plano

Por iniciar

13 C5DI Articulação vertical e horizontal
Melhorar a participação dos stakeholders externos na avaliação 
e na definição de melhorias para os cursos profissionais. 
(sugestão de melhoria "focus group" - PI Externas)

Realizar uma nova ronda de focus group ou outra 
forma de auscultação para avaliar o ano letivo 2019-
2020 e preparar o ano letivo 2020-2021

Número de reuniões "Focus Group" Número de ações :2 jun/20 Em curso

Agendar nova reunião de "Focus Group"
Enviar carta às empresas para saber a 
disponibilidade para estágios e as 
necessidades de mercado

14 C5DI
Supervisão pedagógica e Coordenação 
Educativa

Organizar um workshop com os stakeholders externos mais 
relevantes para preparar o ano letivo 2020-2021 e identificar as 
necessidades de mercado

1. Identificar entidades a convidar; 
2. Efetuar convites; 

3. Realizar workshop/focus group com as entidades

1- Número de entidades envolvidas
2- nível de participação (nº 

presenças)
Número de ações :1 fev. 2020

fim do 
plano

Por iniciar Falar com a equipa multidisciplinar

15 C5DI
Motivar / Comprometer a 
comunidade educativa para o sucesso

Realizar um debate com ex-alunos integrado num evento 
relacionado com o EFP

Promover debate sobre ensino profissional (Equipa 
multidisciplinar))

número de ações realizadas número de ações: 2 fev. 2020
fim do 
plano

Por iniciar Falar com a equipa multidisciplinar

16 C6GQ
Supervisão pedagógica e Coordenação 
Educativa

 Definir um painel de indicadores chave para divulgar em 
permanência o estado do projeto educativo - ex. dashboard no 
site institucional

Definir os indicadores que devem ser monitorizados e 
publicados no site institucional

número de indicadores
Taxa de atualização

Atualização mensal fev. 2020
fim do 
plano

Por iniciar Elaborar grelha informativa para publicação

17 C6GQ Articulação vertical e horizontal

Atualizar no site a informação referente à monitorização. Manter 
atualizada e divulgada a informação relativa à avaliação dos 
cursos profissionais

Criar área do ensino profissional na página do 
agrupamento. Utilizar o jornal escolar para divulgação 
de ações e resultados

Número de publicações Atualização mensal fev. 2020
fim do 
plano

Por iniciar

18 C6GQ Articulação vertical e horizontal

Formalizar e comunicar uma equipa que assegure a gestão do 
sistema interno de garantia da qualidade, e as respetivas 
responsabilidades, integrando as várias iniciativas no domínio 
das avaliações, autoavaliações e processos de monitorização de 
indicadores chave

Formalização da Equipa;
Divulgação da Equipa e Elaborar uma agenda com 
distribuição de funções entre os elementos da equipa.

Cumprimento das tarefas
Taxa de cumprimento: 
100%

fev. 2020
fim do 
plano

Por iniciar

19 C6GQ
Supervisão pedagógica e Coordenação 
Educativa

Rever periodicamente os resultados do SIGQ envolvendo as 
partes interessadas internas e externas relevantes - dashboard 
com indicadores chave

Monitorizar os indicadores periodicidade da monitorização monitorização mensal fev. 2020
fim do 
plano

Por iniciar

20 C5DI
Motivar / Comprometer a 
comunidade educativa para o sucesso

Ação de promoção do ensino profissional destinada aos alunos 
(Sugestão de melhoria - "Focus Group")

promover uma ação de informação sobre o ensino 
profissional para os alunos de 9º ano (Evidenciar os 
novos mecanismos de acesso ao ensino superior)

Número de alunos presentes 50% dos destinatários mai/20 Em curso Falar com equipa multidisciplinar / SPO

Plano de ação


