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RELATÓRIO DO OPERADOR 

 
 

 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
  

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

1.1 Indicar o nome da entidade formadora. 

Escola Profissional Gil Eanes de Portimão 

1.2 Indicar a morada e contactos da entidade formadora. 
Rua D. Maria Luísa nº 122 
8500-648 Portimão 
Tel. 282 430 256 
e-mail: secretaria@epge.edu.pt 

1.3. Indicar o nome, o cargo e contactos do responsável da entidade formadora. 
Carla Cristina Amores Sebastião Mendes 
Diretora Executiva 
e-mail: secretaria@epge.edu.pt 

1.3.1 Indicar o nome da entidade proprietária e respetivo representante. 

(a preencher, se aplicável) 
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O Algarve apresenta um contexto sócio económico fortemente marcado pelo baixo nível de 

instrução e de qualificação profissional da população activa. Este contexto é ainda marcado pela 

persistência de um elevado peso do desemprego de longa duração bem como de elevadas taxas de 

pobreza que em conjunto, dão origem a situações complexas e geradoras de exclusão social.  

Assim pretende a EPGE disponibilizar formações modulares certificadas tentando dar uma 

resposta sólida e eficaz às necessidades dos trabalhadores dos sectores do turismo, hotelaria e 

serviços, sectores considerados chave para o desenvolvimento da região, não qualificados ou sem 

qualificação adequada para efeitos de inserção no mercado de trabalho, dando a possibilidade de 

adquirirem mais competências no sentido de obter mais habilitações escolares e qualificações 

profissionais. 

 

Com este plano de formação a EPGE pretende: 

 Incrementar a competitividade das empresas da região, através da qualificação dos 

seus Recursos Humanos; 

 Permitir a dupla certificação dos Recursos Humanos das empresas, quer seja na 

vertente profissional, quer seja na vertente escolar até ao 12º ano do Ensino 

Secundário; 

 Promover a igualdade de oportunidades e combater a discriminação salarial em função 

do género. 

 Melhorar a qualificação profissional dos activos, melhorando a sua empregabilidade; 

 Estabelecer um Plano Pessoal de Qualificação personalizado; 

 

O desenvolvimento económico, social e humano do país, bem como de uma sociedade baseada 

na informação, no conhecimento e na inovação requer um investimento na aprendizagem de novas 

competências em Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC), em todo o ciclo formativo, na 

escola e ao longo da vida, permitindo a todos o acesso a um computador e à Internet.  

Todos sabemos que o processo de construção da Sociedade da Informação é uma 

oportunidade histórica essencial para promover um salto qualitativo no plano da educação, cultura 

e formação dos cidadãos, exigindo medidas para uso das redes electrónicas para efeitos 

pedagógicos, a criação de bibliotecas digitais, novas formas de difusão do património cultural e de 

mudança pedagógica para a era digital.  

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. 
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Neste âmbito a EPGE dá relevo à valorização dos profissionais da educação e a 

modernização do espaço escola enquanto lugar de aprendizagem sendo desenvolvidas sempre que 

necessárias acções de formação dirigida a pessoal docente e não docente da educação, visando a 

efectiva integração das Tecnologias de Informação e de Comunicação no processo ensino-

aprendizagem. 

Ao elaborar este plano de formação foi tido em conta a importância que as novas 

tecnologias de informação e comunicação tem vindo a assumir nas sociedades e foram 

considerados módulos especificamente vocacionados para a aprendizagem/utilização das mesmas. 

A Educação, sendo um eixo estruturante da construção das relações entre crianças e jovens 

e adultos de ambos os sexos e das competências e saberes próprios das esferas pública e privada 

da vida humana, constitui-se como um elemento central no desenvolvimento e continuidade das 

políticas para a igualdade de género, garantindo as alterações de perspectiva necessárias à sua 

consolidação. 

A eliminação dos estereótipos de género, que continuam presentes nos curricula, nas 

práticas educativas, nos materiais pedagógicos, na cultura organizacional e nos circuitos 

comunicacionais escolares, é imprescindível, para que homens e mulheres possam ver-se como 

iguais, com as mesmas possibilidades e direitos, na escolha de projectos de vida e de percursos 

escolares e profissionais, bem como na participação económica, social e política. 

Todos sabemos que a igualdade é parte integrante da cidadania e dos direitos 

fundamentais dos cidadãos, nomeadamente o direito à diferença, à partilha, à participação e à 

plena integração na sociedade, como tal devemos desenvolver as competências em igualdade de 

Género dos agentes dos serviços públicos e privados da área do Emprego e da Formação 

Profissional, reforçar a realização de acções de formação ao longo da vida, nomeadamente em 

TIC’s. 

A igualdade de oportunidades e de género são factores essenciais para o desenvolvimento 

sustentável, nomeadamente nos domínios onde esta desigualdade é maior, ou seja, no emprego e 

nas actividades económicas, na governação, no acesso à educação e à saúde. 

Assim as actividades curriculares desenvolvidas pela EPGE têm o contributo para a 

prossecução dos objectivos das políticas de igualdade de oportunidades e de género, e dá-se 

privilégio aos públicos mais desfavorecidos e/ou com maiores dificuldades de inserção no mercado 

de trabalho. No desenvolvimento da formação, evidenciam-se mecanismos que promovam a 

sensibilização para esta temática. 
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O processo ensino-aprendizagem compreende ações conjuntas do professor e do aluno, 

onde estão estimulados a assimilar, consciente e ativamente os conteúdos/métodos e aplicá-los de 

forma independente e criativa nas várias situações escolares e na vida prática. O ato de ensinar e 

aprender não se pauta em somente o professor passar a matéria e o aluno automaticamente 

reproduzir mecanicamente o que “absorveu”. As atividades propostas nos cursos ministrados pela 

EPGE , levam a que os alunos estimulem a capacidade de pensar, refletir e desenvolver soluções 

com criatividade, mostrando empenho e interesse. As atividades são promovidas 

diferenciadamente para transformar conteúdos, incluindo até mesmo aqueles abordados de 

maneira superficial, em trabalhos/ projectos e aulas interessantes e dinâmicas. As atividades 

extracurriculares são, também ferramentas adequadas para complementar o processo ensino 

/aprendizagem e aperfeiçoar competências. 

A realização de eventos, exposições fotográficas, realização de visitas de estudo, coberturas 

fotográficas entre outras, ajudam a desenvolver a visão prática do aluno a partir do conteúdo 

adquirido em sala de aula, relacionando o conhecimento e o quotidiano. Assim, estamos a 

despertar o interesse dos nossos alunos para prosseguirem estudos, de preferência na nossa escola 

nas áreas da Fotografia ou da Comunicação, proporcionando uma formação consistente e 

equilibrada entre conceitos teóricos e atividades práticas, mostrando que fotografia e a 

comunicação têm um peso relevante em várias profissões como, por exemplo, pode contribuir para 

a construir a história do profissional de arquitetura, moldar o seu portfólio, registar os trabalhos 

realizados de forma permanente, prontos a serem consultados por qualquer interessado. 
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1.5 Inserir o organigrama da instituição. 
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Tipologia do curso Designação do curso 

20/21 19/20 18/19 

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 – 

Marketing, Relações 
Públicas e Publicidade 

3 61 3 75 3 70 

Curso Profissional Técnico de Fotografia 3 64 3 74 3 72 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

1.7 Selecionar a situação da instituição face à implementação do sistema de garantia da 
qualidade: 
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Identifica-se na tabela que se segue os objetivos definidos pela escola e respetiva métrica. 

Objetivos Métrica 

(4a) Aumentar a taxa de alunos Diplomados (∑ Diplomados / ∑ alunos ingressaram)*100 

(5a) Aumentar a taxa de alunos diplomados empregados  (∑ Diplomados empreg. / ∑ alunos ingressaram)*100 

(6a) Aumentar a taxa de alunos diplomados a trabalham em 
profissões relacionadas  

(∑ Empregados na área / ∑ alunos empregados)*100 

(6b3) Aumentar a taxa de satisfação da entidade empregadora  Média de satisfação 

  

1 Aumentar o nº de inscrições Ʃ nº de inscritos 

2 Aumentar o nº de matrículas Ʃ nº de matrículas 

3 Aumentar a classificação da avaliação Média geral da turma 

4 Aumentar a Satisfação alunos Média da pontuação obtida 

5 Aumentar a Satisfação dos Docentes Média da pontuação obtida 

6 Aumentar a Satisfação dos Não-Docentes Média da pontuação obtida 

7 Aumentar a Satisfação EE Média da pontuação obtida 

 

  

1.8 Apresentar a listagem dos objetivos que a instituição definiu para o alinhamento com o 
Quadro EQAVET. 
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Etapas do processo de alinhamento com o 
Quadro EQAVET 

Data Início 
(mês/ano) 

Data Conclusão 
(mês/ano) 

Elaboração do Plano de Ação para o alinhamento Janeiro/2021 Janeiro/2021 

Elaboração do Documento Base para o alinhamento Abril/2021 Junho/2021 

Recolha de dados – Indicador 4a) 
Conclusão dos cursos 

Janeiro/2021 Março/2021 

Recolha de dados – Indicador 5a) 
Colocação dos diplomados 

Janeiro/2021 Março/2021 

Recolha de dados – Indicador 6a) 
Ocupação dos diplomados 

Janeiro/2021 Março/2021 

Recolha de dados – Indicador 6b3) 
Satisfação dos empregadores 

Janeiro/2021 Março/2021 

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

Junho/2021 Julho 2021 

Identificação das melhorias a introduzir na gestão da 
EFP 

Julho 2021 Setembro 2021 

Elaboração do Relatório do Operador Novembro 2021 Dezembro 2021 

Anexo 1 ao Relatório do Operador - Plano de Melhoria Novembro 2021 Dezembro 2021 

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

Dezembro 2021 Dezembro 2021 

Observações (caso aplicável) 

 

 
 

 

 

1 -Projeto Educativo 

2 - Regulamento interno 

3 - Plano de Atividades 

4 – Diagnóstico e Plano ação para implementação EQAVET 

5 - Documento base EQAVET 
6 - Matriz Stakeholders 

7 - Plano de indicadores 

8 - Relatório de autoavaliação 

9 - Plano de ações de melhoria 

10 – Plano atividades - EQAVET 
 

 

https://www.dropbox.com/sh/chfhhpvz23txw0p/AAD-zEIcpEyYgMvpCtA4Z0URa?dl=0 

1.9 Preencher a tabela infra, indicando quando foram desenvolvidas as etapas do processo 
de alinhamento com o Quadro EQAVET. 

1.10 Identificar os documentos orientadores da instituição e relatórios relevantes para a 
garantia da qualidade e indicar as respetivas ligações eletrónicas. 
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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. 

 
Encontra-se definido no diagnóstico (doc. 4) os principais procedimentos adotados face ao alinhamento 
EQAVET e principais evidências. 
Na elaboração deste documento aplicou-se as fases previstas no ciclo de garantia e melhoria da qualidade: 
Fase planeamento – identificar as atividades que será necessário desenvolver para alinhamento com 

referencial de qualidade EQAVET e planear a sua execução; 
Fase implementação – acompanhar a implementação das atividades previstas e realizar melhorias e/ou 

ajustes, sempre que necessário; 
Fase de avaliação – fazer a autoavaliação (relatório de autoavaliação e relatório de operador); 
Fase de revisão – elaborar planos de ação de melhoria adequados à revisão das práticas efetuada. 
 
Identifica-se, de seguida, as atividades específicas realizadas no âmbito da aplicação de cada uma das fases 
do ciclo de garantia e melhoria da qualidade na gestão da oferta da escola. 
 

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

As metas e objetivos estabelecidos (doc. 7) estão alinhados no sentido de: 

 Promoção do sucesso educativo; 

 Redução do abandono escolar; 

 Promover a melhoria das qualificações dos jovens para a Empregabilidade; 

 Contribuir para aumentar a Empregabilidade dos jovens e adultos diplomados; 

 Diligenciar o equilíbrio entre a oferta e a procura de competências e qualificações de jovens e adultos,  

 Permitir o acesso inclusivo à EFP. 

No decorrer do ciclo de formação, são analisados os indicadores e sempre que possível são implementadas 
ações de melhoria. 

 

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

Existe uma metodologia de auscultação e de envolvimento de todos os stakeholders, conforme definido na 
matriz de stakeholders (doc. 6), que se traduz nas ações de melhoria identificadas (doc. 9). Resume-se de 
seguida algumas atividades: 

 Alunos: Inquéritos de avaliação de satisfação e Apresentação geral aos alunos; 

 Docentes: Inquérito Avaliação de satisfação e reuniões periódicas; 

 Não-Docentes: Inquérito Avaliação de satisfação e reuniões periódicas; 

 Empresas FCT: Visitas de preparação e de acompanhamento estágios e avaliação de estágios pelos 
monitores FCT; 

 Entidades empregadoras: Inquéritos da avaliação de satisfação; 

 Parceiros: Desenvolvimento de parceiras ao longo do ano letivo; Angariação de estágio 

 Encarregados de Educação: Avaliação de satisfação; Reuniões periódicas; Reuniões individuais 
extraordinárias; 

II. Gestão da oferta de EFP considerando os princípios EQAVET 

2.1 Fase de Planeamento 
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P3 - A relação entre as metas/objetivos estabelecidos e a sua monitorização através dos indicadores é explícita. 

As metas são estabelecidas e os indicadores monitorizados/medidos, através da informação recolhida, 
nomeadamente: taxa de conclusão, taxa de Empregabilidade, taxa de Empregabilidade na área de formação, 
taxa de sucesso escolar, entre outros. Deste modo, é possível monitorizar de forma explícita o grau de 
concretização das metas/objetivos estabelecidos (doc. 7). 

 

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

No documento base (doc. 5), estão definidas as responsabilidades, os deveres e os direitos em matéria de 

garantia da qualidade. 

No plano de atividades EQAVET (doc. 10) encontram-se ainda definidas as principais atividades para assegurar 

o acompanhamento e melhoria contínua do sistema de garantia da qualidade. 

 

P5 - Parcerias e iniciativas de cooperação com outros operadores são planeadas. 

As parcerias são planeadas no início do ano letivo e ao longo do decorrer do mesmo. 

Na angariação de novas parcerias são envolvidos todos os docentes, em particular os coordenadores de curso 

e diretores de turma. 

 

P6 - O sistema de garantia da qualidade em uso é explícito e conhecido pelos stakeholders internos e externos. 

A Escola possui um sistema de garantia da qualidade EQAVET devidamente sistematizado e divulgado. Existe 
uma comunicação com os stakeholders regular e efetuada de diversas formas, conforme descrito na matriz de 
stakeholders (6), resumidamente, a divulgação dos principais documentos do sistema de garantia é a seguinte: 

● Documento base (doc. 5): página da escola 

● Plano de indicadores (doc. 7): página da escola 

● Matriz de stakeholders (doc. 6): página da escola 

● Relatório de autoavaliação (doc. 8): página da escola e divulgação aos stakeholders em reunião 

● Plano de ações de melhoria (doc. 9): página da escola e divulgação às partes interessadas conforme 
descrito no próprio plano 

● Plano de atividades EQAVET (doc. 10): divulgado aos intervenientes em reunião 

 

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

Os stakeholders participam na definição dos aspetos da oferta formativa, incluindo o processo de garantia da 
qualidade. Resumidamente, participam na elaboração/revisão: 

 Regulamento interno; 

 Projeto educativo; 

 Plano de atividades; 

 Metodologias de trabalho e definição de procedimentos; 

 Definição da oferta formativa; 

 Definição de indicadores e metas; 

 Análise de indicadores e metas e identificação de ações de melhoria; 
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 Documento base; 

 Matriz Stakeholders. 

 

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 consideração na definição da proposta 
de oferta formativa. 

Os stakeholders internos e externos são consultados na identificação e análise de necessidades locais através, 
designadamente, da participação nas reuniões anuais promovidas pela Direção Geral de Estabelecimentos 
Escolares (DGEstE), em conjunto com a Comunidade Intermunicipal da Região de XXX, tendo em vista a 
definição da rede de oferta formativa anual, promovida nas escolas da região, e nas quais estão presentes 
diretores de Agrupamentos de Escolas da região, bem como representantes de municípios. São ainda realizadas 
consultas internas aos stakeholders (doc. 6). 

O Conselho Pedagógico e o Concelho Geral pronunciam-se também sobre a definição da rede de oferta 
formativa. 

 

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

Uma das entradas para os planos de ação de melhoria (doc. 9) é a análise periódica dos indicadores (doc. 8). 

 

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

O processo de autoavaliação (doc. 8) considera a seguinte informação: 

 Resultados dos indicadores EQAVET e de alerta;  

 Resultados das avaliações e de identificação de oportunidades de melhoria dos stakeholders internos 

e externos; 

 

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

A metodologia definida para os planos de ação de melhoria (doc. 9) inclui a definição de recursos humanos e 
materiais/financeiros necessários para alcançar os objetivos. 

 

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

Periodicamente, é efetuado um levantamento das necessidades de formação dos colaboradores. Sempre que 
aplicável, é ainda proposto pela Direção as ações consideradas pertinentes para o desenvolvimento de 
competências profissionais. 

 

I3- Os profissionais frequentam periodicamente as ações de formação disponibilizadas e colaboram com os 
stakeholders externos para melhorar o seu desempenho.  

Periodicamente, é definido um plano de formação, com base nas necessidades identificadas pelos Docentes e 
Não Docentes. Existe ainda um acompanhamento da frequência e da qualidade dos cursos/ações de formação. 

2.2 Fase de Implementação 
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I4- As parcerias estabelecidas são utilizadas como suporte da implementação dos planos de ação.  

As parcerias estabelecidas cooperam no desenvolvimento das ações definidas, sempre que aplicável (doc. 9). 

 

I5- As mudanças são introduzidas de acordo com os planos de ação de melhoria definidos. 

Os planos de ação de melhoria (doc. 9) sistematizam todas as ações que se pretende que sejam agentes de 
mudança. 

 

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. 

Os instrumentos e procedimentos de recolha de dados, identificados no plano de indicadores (doc. 7), são 
consensualizados com os stakeholders internos e externos, são avaliados e se necessário redefinidos, no 
processo de autoavaliação (doc. 8). 

 

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

A Escola tem definido um conjunto de outros indicadores que funcionam como um alerta precoce, permitindo 
deste modo a antecipação de desvios aos objetivos previamente delineados (doc. 7). 

 

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

Encontra-se definido na matriz de Stakeholders (doc. 6), no documento base (doc.5) e no plano de atividades 
(doc. 10) os mecanismos que garantem o envolvimento dos stakeholders internos e externos na avaliação. 

A reunião de autoavaliação (doc. 8) é realizada com o envolvimento dos Stakeholders e de onde resulta os 
planos de ação de melhoria (doc. 9). 

 

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

Como definido no documento base (doc. 5) e no plano de atividades (doc. 10), os resultados da avaliação são 
analisados com os stakeholders internos e externos e divulgados. 

 

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. 

A autoavaliação periódica é realizada com base nos indicadores definido que foram estabelecidos juntamente 
com os stakeholders internos e externos, conforme definido no documento base (doc. 5) e no plano de 
atividades (doc. 10). 

A tomada de decisões e os procedimentos resultantes refletem as indicações e observações dos stakeholders 
externos e internos de modo a introduzir planos de ação de melhoria (doc. 9). 

 

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

Do tratamento de dados relativamente à satisfação de stakeholders, resulta ações de melhoria a incorporar 
nos processos (doc. 9). 

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

Os resultados da avaliação e as necessidades de revisão das práticas existentes são tornados públicos, de 
acordo com o previsto no documento base (doc. 5), no plano de atividades (doc. 10) e ainda metodologia 
definida no plano de ações de melhoria (doc. 9). 

É ainda realizada uma reunião de Conselho Pedagógico de apresentação de resultados aos stakeholders 
internos e auscultação das partes. Posteriormente os resultados são partilhados com os docentes via e-mail e 
divulgados na página do agrupamento. 

 

R2- O feedback dos stakeholders internos e externos é tido em consideração na revisão das práticas existentes. 

A articulação com os stakeholders internos e externos, sobre a qualidade da oferta de Escola e a sua melhoria 

contínua, concretiza-se ao longo do ano no âmbito de inquéritos de avaliação de satisfação e de reuniões ou 

outras sedes de diálogo, de acordo com uma calendarização estabelecida. A informação recolhida constitui 

uma entrada para o plano de ações de melhoria (doc. 9). 

 

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

São elaborados planos de ação de melhoria, formais e sistemáticos, com a identificação da necessidade que 
lhe deu origem (doc. 9). 

 

R4- Revisões são planeadas e informam a regular atualização das práticas. 

O processo de revisão encontra-se definido no documento base (doc. 5) e encontra-se previsto no plano de 

atividades (doc. 10). Da revisão resultam planos de ações de melhoria (doc. 9) que levam a atualização de 

práticas. A revisão enquadra-se no ciclo de gestão anual e é realizada, por ano letivo, no âmbito do processo 

de educação e formação. Os indicadores desta revisão têm uma frequência trimestral, anual e trienal. 

 
 
  

2.4 Fase de Revisão 
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No âmbito do alinhamento do sistema de garantia da qualidade com o Quadro EQAVET, consolidámos 
intervenções que nos permitem:  

 Maior visibilidade do desempenho das atividades e maior controlo das mesmas através da definição 

de indicadores com acompanhamento regular; 

 Proceder a uma avaliação interna e externa, com identificação de ações de melhoria contínua; 

 Melhorar a eficiência da utilização de recursos colocados à disposição da comunidade escolar; 

 Ajustar as ofertas educativas às necessidades das economias locais, regional e nacional; 

 Aprofundar a cultura escolar de sucesso educativo de todos os alunos; 

 Desenvolver um modelo pedagógico eficaz e coerente, com a participação dos Stakeholders internos 

e externos. 

No âmbito do sucesso educativo: 

 Diminuir a taxa de desistências /abandono escolar; 

 Aumentar a taxa de conclusão dos alunos que completam o ciclo de formação;  

 Diminuir o insucesso escolar; 

 Diminuir o absentismo injustificado;  

 Acompanhar a inserção no mercado de trabalho. 

 

Os Relatores 

Carla Mendes 

(Diretora Executiva) 

 

Pedro Alfarroba 

(Coordenador EQAVET) 
 

Portimão, 06 de janeiro de 2022  

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. 
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Anexo 1 – Plano de Melhoria 

 
 

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

 
 

DOCUMENTOS ANEXOS 
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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 

 
A análise dos resultados dos indicadores EQAVET e de alerta encontra-se no relatório de autoavaliação (doc.8) Tendo em conta os resultados dos Indicadores e ainda considerando 
o diagnóstico efetuado das nossas práticas de gestão face aos descritores EQAVET, identificamos as áreas de melhoria que se identificam na tabela que se segue. 
 

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

Área de 

Melhoria 

Descrição da Área de 
Melhoria 

Objetivo Ponto partida 
Descrição do objetivo e metas a alcançar 

(quando disponível, indicar o ponto de partida) 

AM1 Sucesso educativo 

O1 
TC 

36% Aumentar a taxa de alunos Diplomados (4a) para 40% 
TF 

02 
TC 

31% Aumentar a taxa de alunos diplomados Empregados (5a) para 35% 
TF 

O3 
TC 

0% Aumentar a taxa de alunos a trabalham em profissões relacionadas (6a) para 20% 
TF 

O4 
TC 

3,53 Manter a taxa de satisfação da entidade Empregadora (6b3) em 3,6 
TF 

O5 Média das turmas 24 Aumentar o nº de inscrições para 28 

O6 Média das turmas 20 Aumentar o nº de matrículas para 22 

O7 Média das turmas 13 Aumentar a Classificação da Avaliação para 14 

O8 Média obtida 3,4 Aumentar a avaliação satisfação dos Alunos para 3,6 

O9 Média obtida 4,2 Aumentar a avaliação satisfação dos Docentes para 4,3 

O10 Média obtida 4,7 Manter a avaliação satisfação dos Não-Docentes em pelo menos 4,7 

O11 Média obtida 3,5 Aumentar a avaliação satisfação dos EE para 3,7 
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Área de 

Melhoria 

Descrição da Área 
de Melhoria 

Objetivo Ponto partida 
Descrição do objetivo e metas a alcançar 

(quando disponível, indicar o ponto de partida) 

AM2 
Satisfação dos 
Stakeholders 

O4 
TEM 

3,53 Manter a taxa de satisfação da entidade Empregadora (6b3) em 3,6 
TGEI 

O8 Média obtida 3,4 Aumentar a avaliação satisfação dos Alunos para 3,6 

O9 Média obtida 4,2 Aumentar a avaliação satisfação dos Docentes para 4,3 

O10 Média obtida 4,7 Manter a avaliação satisfação dos Não-Docentes em pelo menos 4,7 

O11 Média obtida 3,5 Aumentar a avaliação satisfação dos EE para 3,7 
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3. Identificação das ações a desenvolver e sua calendarização (inserir/eliminar/formatar, tanto quanto necessário) 
Para assegurar a melhoria contínua, a escola identifica e planeia as ações de melhoria a implementar (doc. 9). 

Anexa-se um resumo destas ações na tabela que se segue. 

Nº de Ação Data Origem Objetivo Atividades Prazo 

1/21 out/21 
Autoavaliação 

Conclusão global dos cursos 
Aumentar a taxa de conclusão 

dos cursos em pelo menos 40% 

Reunião com diretores de turma / direção pedagógica 
Identificar ações 

dez/21 

Implementar 4 fases por ano letivo de exames de recuperação dez/21 

Implementar plataforma online de apoio ao estudo 
(disponibilizar online aos alunos todos os materiais de estudo das 

disciplinas) 
dez/21 

Disponibilizar aulas de Português Língua Materna dez/21 

2/21 out/21 
Autoavaliação 

Alunos diplomados que exercem 
profissões relacionadas com o curso 

Aumentar taxa da 
empregabilidade em pelo menos 

20% 

Estabelecer protocolo com portal de procura de emprego 
Agendar reunião com empresa  
Aprovar proposta com direção 

Definir metodologia para divulgação 

fev/22 

Bolsa de emprego e FCT no website da escola 
Desenvolver área de emprego no website 

Definir metodologia de divulgação 
mar/22 

3/21 out/21 
Avaliação da satisfação 20/21 - EE 

Melhoria das condições de 
segurança 

Aumentar um valor médio de 
satisfação em 10% para 

2021/2022 

Contratação de segurança privada para o edifício escolar jan/22 

Solicitar o reforço das patrulhas da escola segura no espaço 
exterior circundante à escola 

dez/21 

Eliminação do serviço de esplanada do bar que funciona no edifício jan/22 

4/21 out/21 
Avaliação da satisfação 20/21 - 

alunos 
Melhoria nos equipamentos 

Aumentar um valor médio de 
satisfação em 10% para 

2021/2022 

Efetuar levantamento dos equipamentos de AC  que necessitam de 
manutenção 

Identificar salas que necessitam de videoprojetor ou manutenção 
jan/22 

Solicitar propostas  jan/22 

Aprovar propostas fev/22 

Implementar ações mar/22 

5/21 nov/21 

Autoavaliação 

- Avaliação de satisfação 20/21 de 
docente e não docente 

Melhorar a avaliação da 
satisfação do pessoal docente  

e não docente com "as 
oportunidades de formação" 

Definir metodologia para identificar necessidades de formação jan/22 

Elaborar plano de formação fev/22 

Divulgar plano de formação fev/22 
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4. Mecanismos previstos para monitorização do Plano de Melhoria 
Para assegurar a concretização do plano de melhorias acima apresentado (doc. 9), a Equipa EQAVET fará o respetivo acompanhamento periódico, junto dos responsáveis pela sua 
implementação, identificando eventuais dificuldades para a sua concretização. A Equipa EQAVET será facilitadora do processo de melhoria contínua, reunindo com os respetivos 
responsáveis para a definição da estratégia de superação das dificuldades sentidas. 

 

5. Formas previstas para divulgação do Plano de Melhoria 
As ações de melhoria serão divulgadas de acordo como definido no próprio plano, no “campo “divulgação”. Algumas vias de divulgação de informação a utilizar são o website 
institucional e e-mail. Serão ainda utilizadas outras formas mais tradicionais, como reuniões diversas com todos os Stakeholders. 

 

 

6. Observações (caso aplicável) 
 
 
 

 
 

 
 
 

Os Relatores 
Carla Mendes 

(Diretora Executiva) 

 

Pedro Alfarroba 

(Coordenador EQAVET) 
 

Portimão, 06 de janeiro de 2022
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Anexo 2 - Fontes de evidência do cumprimento dos critérios de conformidade EQAVET 
 

Princípios EQAVET 

Fase 1 – Planeamento 
 

Critério de Qualidade 
O planeamento reflete uma visão estratégica partilhada pelos 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 

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

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

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

 

 
C1. Planeamento 

 

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

 
 

C6. Aplicação do ciclo de 
garantia e melhoria da 

qualidade da oferta de 
EFP 

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. 

Envolvimento dos stakeholders internos 
e externos 

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

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

Melhoria contínua da EFP utilizando 
os indicadores selecionados 

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

 

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

  



ROA2/EPGE 2/ 6 

 

 

 

Princípios EQAVET 

Fase 2 – Implementação 
 

Critério de Qualidade 
Os planos de ação, concebidos em consulta com os stakeholders, decorrem das metas/objetivos visados e são apoiados por parcerias diversas. 

 

Descritores Indicativos 

- Os recursos são adequadamente calculados/atribuídos a nível interno tendo em vista alcançar os objetivos traçados nos planos de aplicação 

- São apoiadas de modo explícito parcerias pertinentes e abrangentes para levar a cabo as ações previstas 

- O plano estratégico para desenvolvimento das competências do pessoal indica a necessidade de formação para professores e formadores 

- O pessoal frequenta regularmente formação e desenvolve cooperação com as partes interessadas externas com vista a apoiar o 
desenvolvimento de capacidades e a melhoria da qualidade e a reforçar o desempenho 

Práticas de gestão da EFP Critérios de 

conformidade EQAVET (Cf. 

Anexo 10) 

Visão estratégica e visibilidade dos 
processos e resultados na gestão da EFP I1 

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

 

 

C2. Implementação 
 

 

 

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

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

Envolvimento dos stakeholders internos 

e externos I3 
Os profissionais frequentam periodicamente as ações de formação disponibilizadas e colaboram com os 
stakeholders externos para melhorar o seu desempenho. 

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

Melhoria contínua da EFP utilizando os 

indicadores selecionados 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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Princípios EQAVET 

Fase 3 – Avaliação 
 

Critério de Qualidade 

As avaliações de resultados e processos regularmente efetuadas permitem identificar as melhorias necessárias. 
 

Descritores Indicativos 

- A autoavaliação é efetuada periodicamente de acordo com os quadros regulamentares regionais ou nacionais, ou por iniciativa dos prestadores 
de EFP 

- A avaliação e a revisão abrangem os processos e os resultados do ensino, incluindo a avaliação da satisfação do formando, assim como o 
desempenho e satisfação do pessoal 

- A avaliação e a revisão incluem mecanismos adequados e eficazes para envolver as partes interessadas a nível interno e externo 

- São implementados sistemas de alerta rápido 

Práticas de gestão da EFP Critérios de 
conformidade EQAVET 

(Cf. Anexo 10) 

Visão estratégica e visibilidade dos 

processos e resultados na gestão da EFP 
A1 Mecanismos de alerta precoce para antecipar desvios aos objetivos traçados estão instituídos. 

 

C3. Avaliação 
 

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

 

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

Envolvimento dos stakeholders internos 
e externos 

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

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

Melhoria contínua da EFP utilizando os 
indicadores selecionados 

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

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

Fase 4 – Revisão 
 

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

 

Descritores Indicativos 
- São recolhidas impressões dos formandos sobre as suas experiências individuais de aprendizagem e o ambiente de aprendizagem 
e ensino. São utilizadas conjuntamente com as impressões dos professores, para inspirar novas ações 

- É dado amplo conhecimento público da informação sobre os resultados da revisão 
- Os procedimentos de recolha de feedback e de revisão fazem parte de um processo estratégico de aprendizagem da organização 
- Os resultados do processo de avaliação são discutidos com as partes interessadas, sendo elaborados planos de ação adequados 

Práticas de gestão da EFP Critérios de 
conformidade EQAVET 

(Cf. Anexo 10) 

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

 

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

 
C4. Revisão 

 

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

 

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

Envolvimento dos stakeholders 
internos e externos 

 

R2 
O feedback dos stakeholders internos e externos é tido em consideração na revisão das 
práticas existentes. 

Melhoria contínua da EFP utilizando 
os indicadores selecionados 

 

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

 

R4 

 

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

Documento 
Código dos focos de observação evidenciados 

 

C1P1 a C1P10; C2I1 a C2I6; C3A1 a C3A5; C4R1 a C4R4; C5T1 e C5T2; C6T1 
a C6T3. 

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

Designação Autoria Divulgação 

1 Projeto Educativo EPGE Página escola C1P1; C1P2; C2I1; C2I2 

2 Regulamento interno EPGE Página escola C1P2; C2I1; C2I2 C2I3; 

3 Plano de Atividades EPGE Página escola C1P5; C2I2; C2I3; C2I4 

4 
Diagnóstico e Plano Ação para 
implementação EQAVET 

EPGE Reuniões C1P4; C1P7; C2I1;C2I5 

5 Documento base EPGE Página escola 
C1P1 a C1P4; C1P6 a C1P10; C2I5; C2I6; C3A1 a C3A5; C4R1 a C4R4; C5T1; C5T2; C6T1 a 
C6T3. 

6 Matriz Stakeholders EPGE Página escola C1P2 a C1P8; C1P6 a C1P10; C2I6; C3A1 a C3A5; C4R2; C5T1 

7 Plano de indicadores EPGE Página escola C1P1 a C1P4; C2I1; C3A1 a C3A2; C3A5; C4R2; C4R4;C5T1; C6T1 a C6T3 

8 Relatório de autoavaliação EPGE Página escola C1P4;C1P9; C1P10; C2I5; C2I6; C3A1 a C3A5; C4R1 a C4R3; C6T1 a C6T3 

9 Plano de ações de melhoria EPGE Página escola  
C1P2 a C1P4; C1P6 a C1P10; C2I1 a C2I2; C2I4 a aC2I6; C3A1 a C3A4; C4R1 a C4R4;C5T1 e 
C5T2; C6T1 a C6T3 

10 Plano de atividades EQAVET EPGE Reuniões C1P2; C1P3; C1P4; C1P6; C1P7; C1P8; C1P10; C2I5; C2I6; C3A1 a C3A5; C4R1 a C4R4 

11 
Ata de reunião do conselho pedagógico para 
melhoria do sistema EQAVET 

EPGE Não aplicável C1P2; C1P6 a CiP7; C1P10; C3A2 a C3A4; C4R2; C5T1; C6T1 a C6T3 

12 
Atas pedagógico e de conselho de turma de 
melhorias da prática pedagógica 

EPGE Não aplicável C1P2; C1P5; C1P7; C1P8; C3A1; C3A2; C3A3; C4R2; C5T1 

13 
Oferta formativa aprovada para ano letivo 
pela DGEST 

EPGE Não aplicável C1P8 

14 Acordos de Parcerias 
Parceiros/
EPGE 

Página escola C1P5 e C2I4 

15 Plano de ações de formação EPGE e-mail C2I2 e C2I3 

16 
Sumários de formação e certificados de 
presença 

EPGE / 
outros 

Não aplicável C2I3 

17 Relatório Av. Satisfação alunos EPGE Página escola C2I6, C3A3, C3A4, C3A5 

18 Relatório Av. Satisfação docentes EPGE Página escola C2I6, C3A3, C3A4, C3A5 

19 Relatório Av. Satisfação não-docentes EPGE Página escola C2I6, C3A3, C3A4, C3A5 

20 Relatório Av. Satisfação EE EPGE Página escola C2I6, C3A3, C3A4, C3A5 

21 
Relatório Av. Satisfação entidades 
empregadoras 

EPGE Página escola C2I6, C3A3, C3A4, C3A5 
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Os Relatores 
Carla Mendes 

(Diretora Executiva) 

 

Pedro Alfarroba 

(Coordenador EQAVET) 
 

Portimão, 06 de janeiro de 2022 

Observações 


