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RELATÓRIO DE PROGRESSO ANUAL 

N.º 1 – SELO EQAVET Nº 020/2020 atribuído a 22 de Junho de 2020 

Ano em avaliação (mês/ano) – Início Junho/2020 Fim Maio/2021 

 

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

 

1.1 Indicar o nome da entidade formadora.  

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS D. AFONSO SANCHES  

 

1.2 Indicar a morada e contactos da entidade formadora. 

Alameda Flâmula Pais 4480-881Vila do Conde Portugal 

 tel (+351) 252 640 490 fax (+351) 252 640 499  

email direcao@aedas.edu.pt 

 

1.3. Indicar o nome, o cargo e contactos do responsável da entidade formadora. 

Ana Alice da Silva Araújo Lopes Rodrigues (Diretora)  
Endereço eletrónico: anaalicerodrigues@aedas.edu.pt  

Susana Daniela Moreira Gomes Barbosa (Subdiretora, Coordenadora EQAVET) 
Endereço eletrónico: susanabarbosa@aedas.edu.pt 
 

1.3.1 Indicar o nome da entidade proprietária e respetivo representante.  

Ministério de Educação representado pela diretora Ana Alice da Silva Araújo Lopes Rodrigues. 

mailto:direcao@aedas.edu.pt
mailto:anaalicerodrigues@aedas.edu.pt
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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. 

1.4.1. Missão 

O Agrupamento de Escolas D. Afonso Sanches presta um serviço público de educação que deverá promover a prestação de um serviço público de educação que 
“promova o acesso de todos à escola, o sucesso de todos na escola, os cuidados de apoio e guarda, a participação interna e externa e a formação para a cidadania”. 

É nosso propósito exercer, de forma aberta e plural, as funções de serviço público, promovendo, para o efeito, a formação integral do indivíduo, cuja ação se confinará, 
em rigor, aos princípios da democracia, da igualdade e da cidadania, os quais constituem, em última análise, a justificação objetiva do todo educacional, na circunstância, o 
exercício da cidadania crítica, responsável e interventiva.  

Tendo em vista a prossecução da nossa missão, propõe-se, ainda, a assegurar de forma contínua a qualidade do sistema educativo, adotando uma política ativa em 
articulação com os diversos stakeholders, recolhendo e analisando, de forma sistemática, os resultados alcançados, com o intuito de promover a melhoria da oferta educativa 
e justificar as opções metodológicas, de acordo com os princípios do Quadro EQAVET. 

1.4.2. Valores 

Por conseguinte, e na sequência da missão delineada supra, defende-se, para a prossecução desta importante tarefa, os valores da liberdade, da responsabilidade, da 
solidariedade, da criatividade, do reconhecimento e do rigor, porquanto todo e qualquer processo formativo pressupõe (i) a liberdade de escolha no acesso à educação e na 
AEDAS Serviço público Formação Integral Cidadania 12 de 70 Data de realização: 31/12/2019 152390 – Agrupamento de Escolas D. Afonso Sanches Alameda Flâmula Pais | 
4480-881 Vila do Conde Telef.: 252 640 490 | Fax: Secretaria 252 640 499 URL: www.aedas.edu.pt | valoração das representações da vida escolar, as quais percorrem o 
binómio sucesso e insucesso escolares; (ii) a responsabilidade crescente face ao seu próprio processo formativo - numa visão de lealdade e transparência; (iii) a solidariedade, 
entendida, não apenas numa perspetiva de cooperação e de tolerância face à diferença, mas, também, propulsora de uma cultura de inclusão; (iv) a criatividade enquanto 
iniciativa virada para a flexibilidade e para a inovação; (v) o reconhecimento do mérito e da excelência, e, por fim, (vi) o rigor quanto ao exercício efetivo dos direitos e deveres. 

1.4.3. Visão 

O Agrupamento de Escolas D. Afonso Sanches afirma-se como uma organização com uma visão multifacetada da instituição escolar, ou seja, em que as escolas sejam 
espaços onde se prepara os alunos para os resultados, para a aquisição de valores sociais, para a integração na comunidade e para a competência na vida ativa. O operador 
presta um serviço público de educação que deverá promover a prestação de um serviço público de educação que “promova o acesso de todos à escola, o sucesso de todos na 
escola, os cuidados de apoio e guarda, a participação interna e externa e a formação para a cidadania”. Os domínios são as linhas de orientação estratégica para a 
concretização da missão do Agrupamento, que se traduzem no esquema seguinte: Face ao exposto, será intenção do AEDAS proporcionar, a cada aluno, independentemente 
das suas variáveis de partida, uma educação de qualidade e, como tal, capaz de favorecer o seu desenvolvimento equilibrado. Assim, e tanto quanto possível, procura-se uma 
pedagogia de trabalho, cujos pressupostos fundamentais assentam nos valores acima mencionados, porquanto se acredita constituírem as condições ótimas para aprender e 
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para ensinar. De igual modo, e como ficou estabelecido na missão, pretende-se, acima de tudo, formar indivíduos dotados, não apenas de um conjunto mais ou menos 
aleatório e finito de competências e de conhecimentos, mas também de valores axiologicamente pertinentes para a consecução dos seus projetos de vida, e, em último 
recurso, necessários e suficientes para responder adequadamente às exigências supervenientes do tecido social, de acordo com o Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade 
Obrigatória. Neste sentido, através da implementação do sistema de qualidade e melhoria contínua da oferta educativa, o EQAVET, ambiciona criar uma escola competitiva, 
em prol daqueles que depositam no AEDAS a confiança no seu futuro social e profissional, apresentando, continuamente, novas propostas de ação e a melhoria do exercício, 
assentes na avaliação sistémica e sistemática sustentada em dados mensuráveis. 

1.4.4. Domínios e objetivos estratégicos do AEDAS 

O Agrupamento de Escolas D. Afonso Sanches presta um serviço público de educação que deverá promover “o sucesso de todos à escola, o sucesso de todos na escola, 
os cuidados de apoio e guarda, a participação interna e externa e a formação para a cidadania”. Assim, os objetivos estratégicos do Agrupamento diluídos nos quatro domínios 
a saber: D1- Prestação do Serviço Educativo de Qualidade; D2- Melhoria dos Resultados; D3- Liderança e Gestão e D4- Autoavaliação e Melhoria consistente, espelham, 
inevitavelmente, compromissos AEDAS D1- Prestação do Serviço Educativo de Qualidade D2- Melhoria dos Resultados D3- Liderança e Gestão D4- Autoavaliação e Melhoria  

DOMÍNIO AEDAS DIMENSÕES OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

D1- Prestação do Serviço 
Educativo de Qualidade 

1. Desenvolvimento pessoal e 

bem-estar das crianças e 

alunos 

A) Promover o desenvolvimento pessoal e emocional das crianças e alunos 

B) Apoiar o bem-estar das crianças e alunos 

C) Promover o reconhecimento e respeito pela diversidade 

D) Proporcionar uma orientação escolar e profissional adequada a cada aluno 

E) Promover a prática desportiva como forma de prevenção e bem-estar 

F) Contribuir para a formação de cidadãos com consciência ecológica 

G) Promover estratégias promotoras da saúde 

H) Potenciar as Bibliotecas Escolares como recurso promotor de bem-estar pessoal e social 

2. Oferta Educativa e Gestão 

Curricular 

A) Proporcionar respostas educativas às necessidades de formação dos alunos, de acordo com o Perfil 

dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória 

B) Adequar a diversidade de oferta dos cursos profissionais aos interesses dos alunos e parceiros 

sociais 

C) Valorizar a dimensão lúdica e desportiva no desenvolvimento das Atividades de Enriquecimento 

Curricular (AEC) e Atividades de Animação e Apoio à Família (AAAF) 

D) Promover práticas de organização e gestão do currículo e da aprendizagem para uma educação 

inclusiva 
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E) Promover a integração curricular de atividades culturais, cientificas, artísticas e desportivas 

F) Promover iniciativas de inovação curricular e pedagógica 

G) Potenciar a articulação curricular 

3. Ensino/Aprendizagem 

/Avaliação 

A) Potenciar estratégias de ensino e aprendizagem orientadas para o sucesso dos alunos 

B) Promover a equidade e inclusão de todas as crianças e alunos 

C) Avaliação para e das aprendizagens 

D) Potenciar os recursos educativos 

E) Envolver a família na vida escolar 

4. Planificação e 

acompanhamento das 

práticas educativas e 

letivas 

A) Promover a regulação por pares e trabalho colaborativo 

B) Promover mecanismos de regulação pelas lideranças 

D2- Melhoria dos 
Resultados 

1. Resultados académicos 

A) Melhorar os resultados do ensino básico geral 

B) Melhorar os resultados do ensino secundário cientifico-humanístico 

C) Melhorar os resultados do ensino do secundário profissionais 

D)  Melhorar os resultados para a equidade, inclusão e excelência 

2. Resultados sociais 

A) Promover a participação na vida da escola e assunção de responsabilidade 

B) Promover o cumprimento das regras e disciplina 

C) Promover a Solidariedade e Cidadania no âmbito da Estratégia de Educação para a Cidadania 

D) Avaliar o impacto da escolaridade no percurso dos alunos 

3. Reconhecimento da 

comunidade 

A)  Avaliar o grau de satisfação da comunidade educativa 

B) Promover formas de valorização dos sucessos dos alunos 

C) Promover formas de contribuir para o desenvolvimento da comunidade envolvente 

D3- Liderança e Gestão 
1. Organização de horários e 

recursos humanos  
A) Garantir a definição de critérios de formação de turmas e horários 
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B) Distribuir os recursos humanos de acordo com as necessidades das crianças e alunos 

2. Comunicação interna e 

externa 

A) Reforçar os mecanismos de encaminhamento de informação relevante para o pessoal docente e 

não docente 

3. Capacitação e 

desenvolvimento 

profissional 

A) Garantir e estimular a formação científica, técnica e pedagógica dos recursos humanos do AEDAS 

4. Motivação, empenho e 

reconhecimento  
A) Fomentar as lideranças participativas 

5. Promoção da interação do 

AEDAS com o meio 

envolvente  

A) Consolidar a identidade do Agrupamento perante a comunidade 

D4- Autoavaliação e 
Melhoria 

1. Desenvolvimento de uma 

avaliação consistente 

A)  Promover a sustentabilidade da autoavaliação 

B) Elaborar um plano de ação estratégica da autoavaliação 

C) Implementar o EQAVET 

2. Consolidar as práticas de 

autoavaliação e 

monitorizar o seu impacto 

A) A) Promover a consistência das práticas de autoavaliação 

B) B) Verificar o impacto das práticas de autoavaliação 

 

1.5 Descrever sucintamente a estrutura orgânica da instituição e os cargos a ela associados.    

  Os órgãos de Administração e Gestão do Agrupamento de Escolas D. Afonso Sanches são os seguintes: 

a) O Conselho Geral que é o órgão de Direção estratégica responsável pela definição das linhas orientadoras da atividade do AEDAS, assegurando a participação e 

representação da comunidade educativa, rege-se pelo Decreto-Lei nº 137/2012, de 2 de julho. Este é composto por 7 Representantes do corpo docente, 2 Representantes dos 

assistentes técnicos e operacionais, 5 Representantes dos Pais e Encarregados de Educação, 1 Representante dos alunos, 3 Representantes do Autarquia e 3 Representantes da 

comunidade local. Este órgão reúne uma vez por período letivo. 
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b) A Diretora que é, nas áreas pedagógica, cultural, administrativa, financeira e patrimonial, o órgão de Administração e Gestão do AEDAS rege-se pelo Decreto-Lei nº 

137/2012, de 2 de julho; 

c) O Conselho Pedagógico que é o órgão de coordenação e supervisão pedagógica e orientação educativa do AEDAS, designadamente nos domínios pedagógico-didático, da 

orientação e acompanhamento dos alunos e da formação inicial e contínua do pessoal docente, rege-se pelo Decreto-Lei nº 137/2012, de 2 de julho. Este órgão reúne pelo 

menos uma vez por mês. O Conselho Pedagógico tem na sua composição 17 elementos, a saber: 

a) Diretor, que preside. 

b) Coordenadores de Departamentos Curriculares, em número de oito, a saber: 

I. Coordenador de Departamento da Educação Pré-Escolar. 

II. Coordenador do Departamento Curricular do 1.º Ciclo do Ensino Básico. 

III. Coordenador do Departamento Curricular de Português. 

IV. Coordenador do Departamento Curricular de Línguas Estrangeiras. 

V. Coordenador do Departamento Curricular de Expressões. 

VI. Coordenador do Departamento Curricular de Matemática e Ciências Experimentais. 

VII. Coordenador do Departamento Curricular de Ciências Sociais e Humanas. 

VIII. Coordenador do Departamento Curricular de Educação Física e Educação Inclusiva. 

c) Coordenador de Conselho de Docentes do 1º ciclo do Ensino Básico. 

d) Coordenador dos Diretores de Turma do 2.º e 3º Ciclo do Ensino Básico. 

e) Coordenador dos Diretores de Turma do Ensino Secundário Regular. 

f) Coordenador dos Cursos Profissionais e dos Diretores de Turma dos Cursos Profissionais. 

g) Coordenador do Promoção do Sucesso. 

h) Coordenador do Núcleo de Atividades e Projetos. 

i) Coordenador das Bibliotecas Escolares. 

j) Coordenador do Plano de Ação Estratégica e da Cidadania 
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d) O Conselho Administrativo é o órgão deliberativo em matéria administrativo-financeira do AEDAS, nos termos do Decreto-Lei nº 137/2012, de 2 de julho. 

As demais estruturas do Operador EFP constam do organigrama que se segue: 
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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. 

 

Tipologia  

do curso 
Designação do curso 

N.º de Turmas/Grupos de Formação 

 N.º de Alunos  

(Totais por curso, em cada ano letivo)  

2018 / 2019 2019 / 2020 2020 / 2021 

N.º    T/GF N.º   AL N.º    T/GF N.º   AL N.º    T/GF N.º   AL 

P
ro

fi
ss

io
n

al
 –

 N
ív

el
 IV

 
 

Técnico/a de Cozinha e Pastelaria 2 48 1 21 1,5 32 

Técnico/a de Desporto 0,5 15 1,5 43 2,5 71 

Esteticista 2 54 2 52 1 25 

Técnico de Turismo Ambiental e Rural 1 28 0 0 0 0 

Técnico/a de Design Gráfico 1 16 1,5 25 0,5 11 

Técnico/a de Design de Comunicação Gráfica 0 0 0 0 0,5 12 

Técnico/a em Animação de Turismo  0 0 1 27 2 45 

Técnico/a de Informação e Animação Turística 1 31 1 26 1 26 

Técnico/a de Informática – Instalação e Gestão de Redes 1 25 1 20 1 20 

Técnico/a de Gestão e Programação de Sistemas Informáticos 2 43 1,5 34 1 26 

Técnico/a de Operações Turísticas 1 29 1 28 0 0 

Técnico/a de Massagem Estética e Bem-Estar 0 0 1 29 2 44 
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Técnico/a de Restaurante/Bar 2 45 2 40 1 21 

Técnico/a de Redes Elétricas 0,5 15 1 13 0,5 13 

 

 

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

Os documentos orientadores da instituição e relatórios relevantes para a garantia da qualidade poderão ser consultados na página do Agrupamento de Escolas D. Afonso 
Sanches, Vila do Conde, no separador EQAVET, disponível em https://aedas.edu.pt/projetos-diferenciadores/eqavet/ .  

 Projeto Educativo 2019/2022 

 Regulamento Interno  

 Plano Anual de Atividades 2020/2021 

 Plano Anual de Atividades 2019/2020 

 Plano de Formação 2019/2020 

 Plano de Formação 2020/2021 

 Relatório Final de Verificação EQAVET (12.06.2020) 

 Certificado do Selo de Verificação EQAVET 

 Registo dos Indicadores EQAVET 2014-2017 

 Registo dos Indicadores EQAVET 2015-2018 

 Registo dos Indicadores EQAVET 2016-2019 

 Plano de Ação EQAVET 2019/2020 

 Plano de Ação EQAVET - Revisão e Melhoria 2020/2021 

 Relatório de Avaliação e Revisão do Plano de Ação 2019/2020 – 1º Período 

 Relatório de Avaliação e Revisão do Plano de Ação 2019/2020 – 2º Período 

 Relatório de Avaliação e Revisão do Plano de Ação 2019/2020 – 3º Período/Final 

 Relatório de Avaliação e Revisão do Plano de Ação 2020/2021 – 1º Período 

 Relatório de Avaliação e Revisão do Plano de Ação 2020/2021 – 2º Período 

 Relatório de Avaliação e Revisão do Plano de Ação 2020/2021 – 3º Período/Final (disponível no final do ano letivo 2020/2021) 

 Relatórios da Satisfação dos Diversos Stakeholders 2019/2020 

 Relatórios da Satisfação dos Diversos Stakeholders 2020/2021 (disponível no final do ano letivo 2020/2021) 

https://aedas.edu.pt/projetos-diferenciadores/eqavet/
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1.8 Preencher a situação aplicável sobre o último resultado do processo de verificação de conformidade EQAVET do sistema de garantia da qualidade. 

(trancar a data relativa à situação não aplicável) 

   - Selo EQAVET condicionado a um ano, atribuído em ___/___/___. 

  - Selo EQAVET, atribuído em 22/06/2020 

 

1.9 Apresentar uma súmula das recomendações constantes do relatório final relativo à última visita de verificação de conformidade EQAVET e das 
evidências do seu cumprimento. 

 Aquando da emissão do Relatório Final de Verificação EQAVET a 12 de Junho de 2020, fruto da visita de verificação, os Peritos Externos teceram as seguintes cinco 
recomendações, às quais o AEDAS deu resposta conforme se verifica nas ações promovidas e evidências do seu cumprimento mencionadas na tabela abaixo: 

RECOMENDAÇÕES DOS PERITOS EXTERNOS AÇÕES PROMOVIDAS PELO AEDAS EVIDÊNCIAS DO CUMPRIMENTO 

1. A comunicação com o exterior, através do site do AEDAS, 
poderá melhorar a interação com os stakeholders externos, 
disponibilizando informação sobre os protocolos de FCT, com 
indicação das empresas/instituições protocoladas, assim como 
divulgar outras parcerias que existam no âmbito do ensino 
profissional. 
 

Reforço das iniciativas e parcerias com stakeholders externos e 
respetiva divulgação no site do Operador. 
Apesar de se observar a celebração de mais protocolos com 
instituições parceiras que cobrem mais áreas de formação do 
operador EFP relativamente ao primeiro período, a Equipa EQAVET 
considera importante continuar a celebrar mais protocolos. 
 

 
Página do operador EFP 

2. O AEDAS poderá criar um espaço, no seu site, de promoção à 
empregabilidade dos alunos de ensino profissional, numa ligação 
contínua às respostas do tecido empresarial, da comunidade e da 
região. 
 

A este propósito foi criado no site do AEDAS um espaço de 
promoção à empregabilidade dos alunos do ensino profissional. 
Pretende-se que este espaço, mediado pelo Operador EFP, funcione 
como um elemento de encontro entre a necessidade do 
empregador e a disponibilidade do formando nas áreas de 
referência. O logo desta secção foi criado pelo Curso de Design 
Gráfico. 

Formulário onde o empregador 
pode registar a sua oferta de 
emprego 
 
Página do operador EFP 

3. Num horizonte de melhoria organizacional, o AEDAS poderá 
promover espaços de informação, debate, reflexão (Seminários, 
workshops…) envolvendo os stakeholders externos (empresas, 

Promoção da Cidadania e Desenvolvimento (alocando o logotipo 
“energia profissional” a cada uma das atividades do curso) 
 

Relatório das Atividades de 
Cidadania e Desenvolvimento 
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tutores de FCT, instituições de ensino superior, empregadores, 
potenciais empregadores…), com o objetivo de promover os 
processos formativos do sistema da garantia da qualidade, 
partilhar a visão dos diferentes atores e dar visibilidade às 
atividades do agrupamento em articulação com os diversos 
parceiros, aumentando a atratividade do EP e a potencial 
empregabilidade. 
 

Uma vez por período as aulas da componente tecnológica foram 

lecionadas por um stakeholder externo. Enumerando: Cybelle 

Tavares, manager do Ginásio Fitness UP de Vila do Conde, sobre a 

carreira de um instrutor de Fitness; Webinar “A minha escolha, o 

meu futuro” onde foram partilhados testemunhos de três 

convidadas, a gerente e formadora do gabinete de Estética, Carla 

Justo, a sócia gerente do Centro de Estética Beleza Spa, Ângela 

Rocha, e uma ex-aluna do agrupamento, atual gerente do Gabinete 

Inesthetic; “Webinar – Apresentação cursos CTeSP – Cursos 

Técnicos Superiores Profissiinais no dia 07.04.21; “Webinar – 

Apresentação – cosméticos rosto e corpo, marca Germaine 

Capuccini no dia 16.04.21; “Webinar – o saber não ocupa lugar!” no 

dia 14.04.21; “Webinar – workshop A massagem como terapia!” no 

dia 12.04.21 e no dia 21 de abril, a sessão de esclarecimento 

“Terminei o Secundário. E agora?”. Como convidada, a ex-aluna do 

Agrupamento pôde partilhar a sua experiência enquanto aluna do 

ensino superior na área de Turismo. Pretendeu-se, assim, promover 

o debate, no sentido de identificar as oportunidades após conclusão 

do ensino profissional de nível secundário, nomeadamente do 

prosseguimento de estudos e das oportunidades de emprego no 

sector de turismo. 

Questionário feito aos Diretores 
de Turma 
 
Plano de Atividade (AEDAS0012) 
Relatórios de Avaliação de 
Atividade (AEDAS0013) 
 
Cartazes de divulgação (EQAVET 
Dossiê 18 Atividade 23) 
 
Fotografias  

4. Recomenda-se que o AEDAS promova a participação, 
sobretudo, em projetos internacionais, aproveitando as 
potencialidades do programa ERASMUS e de outros que possam 
surgir, proporcionando parcerias internacionais, partilha de 
experiências, enriquecimento do currículo dos alunos e abertura 
ao mercado de trabalho. 
 

Os alunos do Curso Profissional de Técnico de Cozinha e Pastelaria 
realizaram uma visita de estudo à Escola Le Cordon Bleu, em 
Madrid, nos dias 27, 28 e 29 de maio de 2019, durante a qual 
puderam conhecer outras realidades culturais e pessoais, através 
da partilha de ideias e experiências; fomentar a socialização através 
da aprendizagem do trabalho em grupo e do intercâmbio presencial 
com outra escola e outra realidade cultural. 
A Formação em Contexto de Trabalho de um aluno do Curso 

Plano de Atividade e respetivo 
Relatório de Avaliação 
Fotografias 
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Profissional de Técnico de Informática - Instalação e Gestão de 
Redes foi realizada em França, na empresa l’Assurance Maladie 
(CPAM de Meurthe-et-Moselle) durante dois anos letivos 
(2018/2019 e 2019/2020). No terceiro ano, não foi possível para o 
aluno dar continuidade à sua formação na mesma empresa dado o 
contexto pandémico vivido.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
 

 
 
 
Protocolo de FCT celebrado com 
a empresa 

5. Uma vez que algumas atividades do Plano de Ação não foram 
realizadas em virtude do estado de emergência (COVID19), que 
ditou o encerramento das escolas a 16 de março de 2020, 
recomenda-se que o AEDAS reorganize o planeamento das 
atividades nucleares para o desenvolvimento e promoção do 
ensino profissional, nomeadamente os eventos com os 
stakeholders externos (Feira das Profissões…) e a 
operacionalização do portefólio de todos os alunos. 
 

Foram disponibilizados aos alunos do 12.ºano os portefólios. As 
turmas já iniciaram a elaboração dos Currículos Vitae. Foi realizada 
uma atividade, durante o dia 26 de março, dirigida aos formandos 
das turmas do 12.º ano dos cursos profissionais, tendo os mesmos 
sido desafiados a imaginar que se iam candidatar ao seu “emprego 
de sonho”. Posteriormente, apresentaram uma carta de motivação 
original e um currículo bastante elucidativo das suas competências. 
Na tentativa de ajustar o Plano de Ação à situação de confinamento 
social foram promovidas as atividades possíveis como Webinares, 
palestras, workshops, através de plataformas online. 
 

Fotografias  

 

Das cinco recomendações para a melhoria do processo de garantia da qualidade da EFP, tecidas pela Equipa de Peritos no Relatório Final de Verificação EQAVET, de 12 
de junho de 2020, constatou-se a implementação plena de quatro das cinco sugestões apresentadas. A quarta sugestão de atividade, promotora da participação, sobretudo em 
projetos internacionais, nomeadamente o programa ERASMUS, tem se revelado a mais difícil de implementar, pois a concretização de projetos internacionais foi a mais 
afetada no âmbito do contexto pandémico. Não obstante nos dois últimos anos letivos terem já existido momentos de partilha de experiências a nível internacional, 
nomeadamente o período de Formação em Contexto de Trabalho, relativo ao Curso de Técnico de Informática – Instalação e Gestão de Redes, em França e o Workshop 
realizado em Madrid na Academia de Arte Culinária  Le Cordon Bleu, no âmbito do Curso de Cozinha e Pastelaria. 
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II. Balanço dos resultados dos indicadores EQAVET selecionados, de outros em uso e da aferição dos descritores EQAVET/práticas de gestão 

    (análise contextualizada dos resultados alcançados, no ano em avaliação, face às metas de médio e curto prazo estabelecidas) 

2.1. Monitorização dos Indicadores EQAVET (2014-2017, 2015-2018 e 2016-2019) 

REGISTO DOS INDICADORES EQAVET 

MONITOTIZAÇÃO CICLO DE FORMAÇÃO 2016-2019 

INDICADOR 

PRINCIPAL 
INDICADORES SECUNDÁRIOS 

CICLO 

2014-2017 

CICLO 

2015-2018 

CICLO 

2016-2019 

METAS 2016-2019 

- Plano de Ação 
MONITORIZAÇÃO 

Indicador 4a – Taxa 

de Conclusão dos 

Cursos 

Taxa de Conclusão no Tempo Previsto: 51,85% 84,21% 76,3% 

Taxa de Conclusão dos 

Cursos  

75% 

 

 Alcançada 

☐ Não Alcançada  

Taxa de Conclusão dos 

Cursos 2016-2019: 

84,9% 

Taxa de Conclusão Após o Tempo Previsto: 4,63% 1,05% 8,60% 

Taxa de Conclusão Global dos Cursos: 56,48% 85,26% 84,9% 

Taxa de Desistências: 22,22% 4,21% 7,53% 

Taxa de Não Aprovação: 21,3% 10,53% 7,53% 

Indicador 5a – Taxa 

de Colocação dos 

Diplomados 

Taxa de diplomados empregados por conta de outrem: 45,9% 56,79% 53,2 % 77,77% 

Nota: Consideramos 

para efeito deste 

indicador a taxa de 

empregabilidade, como 

sendo o somatório da 

percentagem total de 

empregados (por conta 

de outrem, conta própria 

e a frequentar estágios 

profissionais) com a 

percentagem do total de 

 

 Alcançada 

☐ Não Alcançada  

Taxa de Colocação dos 

Diplomados 2016-

2019: 

81,1% 

Taxa de diplomados à procura de emprego: 24,59% 14,81% 15,2 % 

Taxa de diplomados empregados por conta própria: 0% 2,47% 1,3% 

Taxa de diplomados a frequentar estágios profissionais: 0% 1,23% 1,3% 

Taxa de diplomados no mercado de trabalho (incluindo os 

diplomados à procura de emprego): 
70,49% 75,31% 70,9 % 

Taxa de diplomados a frequentar formação de nível Pós 

Secundário: 
8,2% 8,64% 8,97 % 

Taxa de diplomados a frequentar o ensino superior: 19,67% 12,35% 16,5 % 

Taxa total de diplomados em prosseguimento de 

estudos: 
27,87% 20,99% 25,3 % 
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Após análise dos dados relativos aos três ciclos de formação supramencionados, pode constatar-se a consolidação da tendência de manutenção dos bons resultados 

alcançados nos últimos ciclos formativos. Destaca-se o indicador 6b3), grau de satisfação dos empregadores, que se registou uma subida expressiva de 3,64 para 3,80 em 4. 
 

2.1.1 Análise dos resultados da monitorização do ciclo 2016-2019 face às metas estabelecidas em Plano de Ação  

 Relativamente ao Indicador 4a (Taxa de Conclusão dos Cursos) a meta considera-se alcançada atendendo a que foi proposta uma Taxa de Conclusão Global dos Cursos 
de 75 % e constata-se uma Taxa de Conclusão Global de 84,9%; 

 Relativamente ao Indicador 5a (Taxa de Colocação dos Diplomados) a meta considera-se alcançada atendendo a que foi proposta uma Taxa de Empregabilidade de 
77,77 % e constata-se um Total no mercado de trabalho (53,2% empregados por conta de outrem + 1,3% empregados por conta própria + 1,3% frequência de estágios 
profissionais) de 55,8% e um Total de Diplomados em prosseguimento de estudos de 25,3% perfazendo uma Taxa de Empregabilidade de 81,1%; 

Taxa de diplomados em Outras Situações: 1,64% 3,7% 2,5 % Prosseguimento de 

estudos Taxa de diplomados em Situação Desconhecida: 0% 0% 1,3 % 

Indicador 6a – Taxa 

de Diplomados a 

exercer Profissões 

Relacionadas com o 

Curso 

Taxa de diplomados a exercer profissões relacionadas 

com o curso/AEF: 
25% 22,92% 25,58% Taxa de Diplomados a 

exercer Profissões 

Relacionadas com o 

Curso 27%  

☐ Alcançada 

 Não Alcançada  

Taxa de Diplomados a 

exercer Profissões 

Relacionadas com o 

Curso 2016-2019: 

25,58 % 

Taxa de diplomados a exercer profissões não 

relacionadas com o curso/AEF: 
75% 77,08% 74,42% 

Indicador 6b3 – Grau 

de Satisfação dos 

Empregadores 

Taxa de diplomados empregados avaliados pelos 

empregadores: 
57,1% 93,5% 66,7% 

Grau de Satisfação dos 

Empregadores Média 

3,67 em 4 

 

 Alcançada 

☐ Não Alcançada  

Grau de Satisfação dos 

Empregadores 2016-

2019: 

Média 3,8 em 4 

Taxa global de satisfação dos empregadores: 97,5% 99,1% 99,3% 

Média global de satisfação dos empregadores: 3,65 3,6 3,8 
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 Relativamente ao Indicador 6a (Taxa de Diplomados a exercer Profissões Relacionadas com o Curso) a meta considera-se não alcançada atendendo a que foi proposta 
uma Taxa de diplomados a exercer profissões relacionadas com o curso/AEF de 27 % e constata-se um Total de Diplomados a exercer profissões relacionadas com o 
curso/AEF de 25,58 %. O operador EFP entende que tal se explica pela repetição de oferta formativa por parte dos diferentes operadores de EFP locais que acabam por 
saturar esses segmentos de mercado em termos de oferta de emprego. Para mitigar e tentar superar esta situação o operador EFP tem vindo a diversificar a sua oferta 
formativa esperando, desta forma, atingir uma maior taxa de Diplomados a exercer profissões relacionadas com o curso/AEF; 

 Relativamente ao Indicador 6b3 (Grau de Satisfação dos Empregadores) a meta considera-se alcançada atendendo a que foi proposto um Grau de Satisfação Média de 
3,67 em 4 e constata-se uma Média global de satisfação dos empregadores de 3,8 em 4. 

2.1.2 Análise da evolução dos indicadores EQAVET: do histórico 2014-2017 ao último ciclo formativo avaliado 2016-2019 

 Relativamente ao Indicador 4a (Taxa de Conclusão dos Cursos) no que concerne às taxas de Conclusão Global, Desistências e Não Aprovação constata-se uma evolução 
muito significa e positiva entre os ciclos 2014-2017 e 2016-2019. Assim a Conclusão Global subiu de 56,48% no ciclo 2014-2017 para 84,9% no ciclo 2016-2019. Por outro 
lado as Desistências diminuíram de 22,22% no ciclo 2014-2017 para 7,53% no ciclo 2016-2019. Por último a taxa de Não Aprovação diminui de 21,3% no ciclo 2014-2017 
para 7,53% no ciclo 2016-2019; 

 Relativamente ao Indicador 5a (Taxa de Colocação dos Diplomados) onde se considera o somatório do total de diplomados empregados (Empregados por conta de 
outrem + Empregados por conta própria + Diplomados a frequentar estágios profissionais) com o total de diplomados em prosseguimento de estudos (ensino pós 
secundário e ensino superior) constata-se uma melhoria significativa do ciclo de 2014-2017 para o ciclo 2016-2019, de 73,77% para 81,1%, respetivamente, tendo sido 
largamente alcançada a meta da Taxa de empregabilidade proposta para o ciclo 2016-2019; 

 Relativamente ao Indicador 6a (Taxa de Diplomados a exercer Profissões Relacionadas com o Curso) constata-se uma evolução positiva entre os ciclos 2014-2017 com 
uma taxa de 25%, e 2016-2019 com uma taxa de 25,58 %. Ainda assim esta taxa fica aquém da meta proposta para o ciclo 2016-2019, tal segundo o operador EFP 
entende-se, em função das considerações feitas a este propósito no ponto 2.1.1 (e na alínea respetiva); 

 Relativamente ao Indicador 6b3 (Grau de Satisfação dos Empregadores) constata-se uma evolução positiva (e significativa) entre os ciclos 2014-2017 com uma Média 
global de satisfação dos empregadores de 3,65 em 4, e 2016-2019 com uma Média global de satisfação dos empregadores de 3,8 em 4. A par, também a taxa de 
satisfação global dos empregadores evoluiu de 97,3% em 2014-2017 para 99,3% no ciclo 2016-2019. 

2.2. Monitorização de outros indicadores selecionados pela AEDAS - Principais conclusões do Relatório de Avaliação e Revisão do Plano de Ação 2020/2021 - 
2º Período 

INDICADOR OBJETIVOS 1º PERÍODO 2º PERÍODO 

Indicador 4a) Taxa de 
Conclusão dos Cursos 

Objetivo Específico 1 
Reduzir o Abandono Escolar 
(Desistências) 

A monitorização de alunos em situação de 
abandono escolar (anulação de matrícula e /ou 
exclusão por faltas), durante o primeiro 

A monitorização de alunos em situação de 
abandono escolar (anulação de matrícula e /ou 
exclusão por faltas), durante o segundo 
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período, corresponde a uma percentagem 
residual de 1,45% (5 alunos), o que se traduz 
numa melhoria de 0,04% relativo ao período 
homólogo do ano letivo anterior. A situação de 
transferência de escola, correspondente a uma 
percentagem de 3,76%, não é considerada 
como abandono escolar, de acordo com as 
orientações da ANQEP. 

período, corresponde a uma percentagem 
residual de 0,87% (3 alunos: 2 anulações de 
matrícula e 1 exclusão por faltas), o que se 
traduz numa melhoria de 0,58% relativo ao 
período anterior. A situação de transferência de 
escola não foi contabilizada por não ser 
considerada como abandono escolar, de acordo 
com as recentes orientações da ANQEP (cf. 
email de resposta da ANQEP “Pedido de 
esclarecimento – EQAVET”, de 10 de fevereiro 
de 2021). 

Objetivo Específico 2 
Reduzir o Absentismo (promoção 
da assiduidade e pontualidade) 

Devido à atual situação pandémica, e 
atendendo ao número de casos por doença 
Covid-19, por isolamento profilático e ausência 
de docentes, os dados referentes a este 
objetivo não deverão ser considerados para se 
proceder a uma análise comparativa com o 
período homólogo ao do ano letivo anterior. 

Dado o quadro de pandemia e a consequente 
suspensão das aulas presenciais, a Equipa de 
Promoção do Sucesso do Agrupamento, através 
do Plano de Ação e Prevenção e Combate ao 
Abandono Escolar em contexto de E@D, 
monitorizou os casos em risco de abandono e 
elaborou um relatório. Neste relatório, foram 
identificados 9 casos de alunos em risco, 
pertencentes a Cursos Profissionais, mas 
nenhum deles, até à data da elaboração deste 
Relatório, se veio a traduzir em abandono, 
graças à ação concertada da Equipa EMAEI, do 
Serviço de Psicologia e dos Docentes, 
nomeadamente os Diretores de Turma. 

Objetivo Específico 3 
Reduzir os módulos em atraso, 
conforme Modelo INOVAR P016 

Conforme análise do Modelo INOVAR P016 
(Módulos Concluídos/Em Atraso), verificou-se 
que, num total de 13.030 módulos avaliados 
nas 19 turmas em funcionamento, apenas se 
registam 322 módulos em atraso, o que 
corresponde a 2,47%, o que se traduz numa 
melhoria de 0,93% relativo ao período 

No 2.º período, constatou-se que 27 formandos 
se inscreveram na Época de Exames de Março. 
À data, o processo de correção, classificação e 
publicação dos resultados dos exames não está 
ainda concluído, pelo que não pode ainda ser 
apresentado o total de módulos recuperados. 
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homólogo do ano letivo anterior. 

Objetivo Específico 4 
Aumentar a satisfação dos 
formandos 

Face aos resultados obtidos, aquando da 
aplicação do “Questionário de Avaliação de 
Satisfação da Disciplina, a equipa EQAVET 
assinala: 
• uma  taxa de Satisfação Global de 95,7%. 
• o registo de 2084 respostas, um aumento 
expressivo relativamente ao período homologo 
do ano letivo anterior; 

Face aos resultados obtidos, aquando da 
aplicação do “Questionário de Avaliação de 
Satisfação da Disciplina, no 2º período, a equipa 
EQAVET assinala: 
• uma melhoria da taxa de Satisfação Global ( 
96,9% dos inquiridos não avaliou 
negativamente nenhum item no 2º Período. 
Este valor era de 95,7% no 1ºPeríodo).  
• um acréscimo de 6% de taxa de respostas ao 
inquérito, tendo-se registado 2207. 
Após análise do “Questionário de Avaliação de 
Satisfação da Disciplina -2ºPeríodo”, a equipa 
EQAVET considera que dos 4,3% dos formandos 
que avaliaram negativamente algum item foi 
essencialmente apontada a questão das 
metodologias e estratégias adotadas. 
Assim, o operador EFP propõe via Serviço de 
Psicologia e Orientação a realização de ações de 
formação de curta duração para informar e 
dotar os formadores e técnicos especializados 
de ferramentas que permitam a otimização de 
estratégias, metodologias e processo de 
avaliação, especialmente aquando do Ensino @ 
Distância. 

Objetivo Específico 5 
Melhorar o relacionamento com 
os encarregados de educação 

Devido à pandemia do COVID19, e à exceção da 
reunião de receção aos Encarregados de 
Educação e aos alunos das turmas do 10.ºano 
pelo Diretor de Turma/Diretor de Curso, a 
17/09/2020, não se realizaram as reuniões 
presenciais de entrega dos registos de avaliação 
intercalar e de final de 1.º período dos 

De acordo com os dados provenientes dos 
inquéritos aplicados aos Encarregados de 
Educação, no âmbito da Monitorização do 
Plano de Atuação do AEDAS 2020-2021, o 
relacionamento com os Encarregados de 
Educação foi muito positivo, mesmo durante o 
período de E@D. Assim, 83% dos Encarregados 
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O Relatório de Avaliação e Revisão do Plano de ação do 2º Período, ano letivo 2020/2021, poderá ser consultado na íntegra no website do Agrupamento de Escolas 
D. Afonso Sanches, no separador EQAVET, disponível em https://aedas.edu.pt/projetos-diferenciadores/eqavet/ .  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

formandos com os Encarregados de Educação, 
não sendo, por isso, possível proceder a uma 
análise comparativa entre períodos. Todavia, 
ainda se registaram no decorrer do período 146 
contactos com os Encarregados de Educação, 
ora via email e telefone, ora via plataforma 
Microsoft Teams. 

de Educação classificaram o acompanhamento 
do seu educando por parte dos professores 
como Muito Bom ou Excelente e 54,5% dos 
Encarregados de Educação classifica como 
muito bom ou excelente o acompanhamento 
que o seu educando teve por parte da Direção 
do Agrupamento, e 31,3% consideram bom este 
acompanhamento. 
 

https://aedas.edu.pt/projetos-diferenciadores/eqavet/


 

 
RP Anual 2021/Agrupamento de Escolas D. Afonso Sanches, Vila do Conde           19/27 

 

III. Melhorias a introduzir na gestão da oferta de EFP face ao balanço apresentado no ponto II 

 

3.1. 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 Descrição do objetivo e metas a alcançar (quando disponível, indicar o ponto de partida) 

AM1 
Indicador 4a) Taxa de Conclusão 

dos Cursos 

OE1 do 

Plano de 

Ação 

EQAVET 

Reduzir o Abandono Escolar (Desistências) 
Metas a atingir: Manter a taxa de abandono abaixo dos 10% (de acordo com a Resolução do Conselho 
Europeu de 19 de fevereiro de 2021, a taxa de abandono deverá ser inferior a 9% em 2030) 
Histórico 2014-17: 22,22% de Desistências conforme Anexo 2, via INOVAR. 
Histórico 2015-18: 4,21 de Desistências conforme Anexo 2, via INOVAR 
Ciclo formativo 2016-2019: 7,53% 
Periodicidade de monitorização: Por ano letivo (conforme pauta de curso) 

OE2 do 

Plano de 

Ação 

EQAVET 

Reduzir o Absentismo (promoção da assiduidade e pontualidade)  
Meta a atingir: Redução do absentismo e criação de uma cultura de presença e pontualidade.  
Histórico: Nos anos letivos 2019/2020 e 2020/2021, a concretização deste objetivo foi suplantada pela 
aplicação do Plano de Atuação do Agrupamento. A frequência das aulas presenciais, condicionada pelo 
plano da DGS, no contexto da pandemia, não permitiu a fidedigna implementação e respetiva avaliação. 
Periodicidade de monitorização: Por período de avaliação (conforme Modelo INOVAR P037) 

OE3 do 

Plano de 

Ação 

EQAVET 

Reduzir os módulos em atraso 
Meta a atingir: a taxa de recuperação de módulos na época de exame (a partir de 2020/2021, o objetivo 3 
passou a ser a recuperação modular) 
Sem Histórico – 1º ano de monitorização nestes moldes 
Periodicidade de monitorização: 1ª época de recuperação em março e 2ª época de recuperação em julho 

OE4 do 

Plano de 

Ação 

EQAVET 

Aumentar a satisfação dos formandos 
Meta a atingir: Aferir a satisfação dos formandos com o curso/escola, esperando alcançar a satisfação de 
80% dos formandos. 
Histórico 2019/2020: A média aferida dos diferentes itens avaliados foi de 95,22%. 
Periodicidade de monitorização: Por ano letivo. 

OE5 do 

Plano de 
Melhorar o relacionamento com os encarregados de educação 
Meta a atingir: Aumentar 0,5% por período, o número de presenças em reuniões de Encarregados de 
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Ação 

EQAVET 

Educação. 
Histórico 2018/2019 - A percentagem de presenças em reuniões de Encarregados de Educação foi, 
respetivamente, de 69,4% no 10º ano; 39,2% no 11ºano e 45,7% no 12º ano (Relatório de Atividade DT 
Secundário - Profissional, 2018/2019). 
Histórico 2019/2020 – Sem histórico. A frequência da presença dos Encarregados de Educação em 

reuniões no Agrupamento, condicionada pelo plano da DGS, no contexto da pandemia, não permitiu a 

fidedigna implementação e respetiva avaliação. 

Meta a atingir: Aferir a satisfação dos Encarregados de Educação, esperando-se alcançar a satisfação de 
pelo menos 70% dos Encarregados de Educação inquiridos. 
Histórico: sem histórico (Não foi possível auscultar o grau de satisfação dos Encarregados de Educação 
devido à situação pandémica do Covid19).  
Periodicidade de monitorização: Ao longo do ano letivo 

AM2 

Indicador 5a) Taxa de Colocação 

dos Diplomados no Mercado de 

Trabalho  

OE6 do 

Plano de 

Ação 

EQAVET 

Aumentar as visitas de potenciais empregadores 
Meta a atingir: Aumentar a taxa dos empregados para 52% (média aferida tendo em conta o histórico dos 
dois ciclos anteriores) 
Histórico 2014-17: 45,9 % de Empregados.  
Histórico 2015-18: 56,79 % de Empregados 
 
Meta a atingir: Diminuir em cerca de 1% os formados à procura de emprego Face ao histórico 2015/2018 
Histórico 2014-17: 24,59 % de Formandos à procura de emprego.  
Histórico 2015-18: 14,81 % de Formandos à procura de emprego 
Periodicidade de monitorização: Por ciclo de formação 

OE7 do 

Plano de 

Ação 

EQAVET  

Aumentar o envolvimento entre as escolas e as empresas (na área de formação) 
Meta a atingir: Aprofundar o compromisso entre o agrupamento e as empresas através da aferição da 
satisfação dos stakeholders externos com a escola, esperando-se alcançar a satisfação de pelo menos 70 % 
dos stakeholders externos inquiridos. 
Histórico: Sem histórico em 2019-2020. Devido ao contexto pandémico do Covid19,e ao consequente 
encerramento de empresas, não foi possível recolher a maioria dos questionários, pelo que o tratamento 
dos dados for inviabilizado. 
Periodicidade de monitorização: Por ano letivo 
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OE8 do 

Plano de 

Ação 

EQAVET 

Aumentar o número de formandos que prosseguem estudos (Ensino Pós Secundário e Ensino Superior) 
Meta a atingir: Manter a percentagem de formandos em prosseguimento de estudos  
Histórico 2014-2017: 27,87 % diplomados em prosseguimento de estudos 
Histórico 2015-2018: 20,99% diplomados em prosseguimento de estudos 
Periodicidade de monitorização: Por ciclo de formação 

AM3 

INDICADOR 6a) Taxa de 

Diplomados a exercer Profissões 

relacionadas com o Curso/Área de 

Ensino e Formação (AEF) 

OE9 do 

Plano de 

Ação 

EQAVET 

Adequar o perfil do aluno ao local de Formação em contexto de trabalho (FCT) aumentando a relação 
entre as escolas e empresas na área de formação. 
Meta a atingir: Aprofundar o compromisso (comprometimento esclarecido) entre o operador EFP e a 
empresa de FCT. 
Periodicidade de monitorização: Por ciclo de formação 

OE10 do 
Plano de 
Ação 
EQAVET 

Incorporar nas práticas pedagógicas as necessidades de mercado/entidades empregadoras 
Meta a atingir: Aplicar pelo menos duas técnicas de procura ativa de emprego 
Histórico 2019/2020. No decorrer das aulas práticas, os Diretores de Curso aplicaram, por área de 
formação, duas técnicas de procura ativa de emprego. 
Periodicidade de monitorização: Por ano letivo (3º ano do ciclo formativo) 

AM4 
Indicador 6B3) Grau de Satisfação 

dos Empregadores 

OE11 do 

Plano de 

Ação 

EQAVET 

Adequar o perfil do aluno ao mercado de trabalho 
Metas a atingir: Transferência gradual das percentagens de pouco satisfeito e satisfeito para muito 
satisfeito. Reforço do trabalho/treino das competências menos majoradas no Questionário de Satisfação 
do Empregador. 
Histórico 2014-2017: As competências Comunicação e Relações Interpessoais, Planeamento e Organização 
foram as menos bem pontuadas pelas entidades empregadoras inquiridas. 
Histórico 2015-2018: As competências Competências Técnicas inerentes ao Posto de Trabalho, 
Planeamento e Organização foram as menos bem pontuadas pelas entidades empregadoras inquiridas. 
Periodicidade de monitorização: Por ciclo de formação 

OE12 do 

Plano de 

Ação 

EQAVET 

Aumentar a taxa de resposta dos empregadores ao inquérito de satisfação 
Metas a atingir: Aumentar para 75% a taxa de resposta dos empregadores, tendo por consideração a 
média do histórico dos dois últimos ciclos monitorizados. 
Histórico 2014-17: 57,1% de respostas dos empregadores. 
Histórico 2015-18: 93,5% de respostas dos empregadores. 
Periodicidade de monitorização: Por ciclo de formação 

 

3.2. Identificação das ações a desenvolver e sua calendarização (inserir/eliminar/formatar tanto quanto necessário) 
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Área de Melhoria Ação Descrição da Ação a desenvolver Data Início Data Conclusão 

AM1 

Indicador 4a 

EQAVET 

A1 – AM1 Atualização dos históricos e Revisão das metas por indicador e objetivo específico. 09/2020 09/2020 

A2 – AM1 (O2) 

Ajuste da carga horária semanal com a libertação de uma tarde por semana para todos os 
cursos/turmas. Revisão horária conforme cumprimento da planificação modular. (Atividade 
criada para dar resposta à Sugestão de melhoria dos alunos constante do “Relatório de 
Avaliação e Satisfação da Disciplina – 1ºPeríodo – 2019/2020”) 

09/2020 09/2020 

A3 – AM1 
Aferir a Satisfação do Pessoal Docente e Não Docente com a Escola e recolher sugestões de 
melhoria, definir metas. 

09/2021 06/2022 

AM2 

Indicador 5a 
EQAVET 

A1 – AM2 Atualização dos históricos e Revisão das metas por indicador e objetivo específico. 09/2020 09/2020 

A2 – AM2 (OE6) 
Criação do espaço PARCERIAS no site do operador EFP (Atividade criada para dar resposta à 
primeira sugestão de melhoria constante do “Relatório Final de Verificação EQAVET, elaborado 
pela Equipa de peritos, de 12 de junho de 2020”) 

09/ 2020 07/2021 

A3 – AM2 (OE6) 
Promoção de Seminários/workshops. (Atividade criada para dar resposta à terceira sugestão de 
melhoria constante do “Relatório Final de Verificação EQAVET, elaborado pela Equipa de 
peritos, de 12 de junho de 2020”) 

09/2020 07/2021 

AM3 

Indicador 6a 
EQAVET 

A1 – AM3 Atualização dos históricos e Revisão das metas por indicador e objetivo específico. 09/2020 09/2020 

A2 – AM3 (O10) 

Construção de um portefólio individual com o Curriculum Vitae do formando e o registo de 
evidências de experiências formativas explícitas e relevantes. (Atividade criada para dar 
resposta à quinta sugestão de melhoria constante do “Relatório Final de Verificação EQAVET, 
elaborado pela Equipa de peritos, de 12 de junho de 2020”) 

09/2020 07/2021 

AM4 

Indicador 6b3 
EQAVET 

A1 – AM4 Atualização dos históricos e Revisão das metas por indicador e objetivo específico. 09/2020 09/2020 

A2 (OE12) 

Criação do espaço AEDAS + emprego no site do operador EFP (Atividade criada para dar 

resposta à segunda sugestão de melhoria constante do “Relatório Final de Verificação EQAVET, 

elaborado pela Equipa de peritos, de 12 de junho de 2020”) 

01/ 2021 07/2021 

O Plano de Ação – Revisão e Melhoria 2020/2021 poderá ser consultado na íntegra na página eletrónica do AEDAS, disponível em https://aedas.edu.pt/projetos-

diferenciadores/eqavet/ .  

https://aedas.edu.pt/projetos-diferenciadores/eqavet/
https://aedas.edu.pt/projetos-diferenciadores/eqavet/
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IV. Reflexão sobre a aplicação do ciclo de garantia e melhoria da qualidade e a participação dos stakeholders internos e externos na melhoria 
contínua da oferta de EFP 

Após a candidatura ao financiamento do POCH, para a implementação do sistema de qualidade EQAVET, foi designada, por Despacho Interno da Diretora do 

Agrupamento, datado de 2 de abril de 2019, a equipa EQAVET, constituída por quatro elementos, sendo a coordenadora da Equipa Susana Daniela Moreira Gomes Barbosa, 

Subdiretora do Agrupamento. Esta equipa começou por propor ao Conselho Pedagógico e, posteriormente, ao Conselho Geral, as alterações aos documentos Projeto 

Educativo e Regulamento Interno, no sentido de o AEDAS ser capaz de afirmar os princípios EQAVET perante os diferentes Stakeholders. Decorrentes destas alterações, 

também o Plano Anual de Atividades e o Plano de Formação foram ajustados, contemplando assim a inclusão de novas atividades consoante o previsto no Plano de Ação 

EQAVET. 

De modo a implicar a acomodação de recursos e atores do operador, a Equipa procedeu à identificação dos Stakeholders Internos e Externos e à definição do seu grau 

de envolvimento nas atividades do operador EFP. Centrou, ainda, a sua ação de planeamento no levantamento e posterior análise dos dados relativos ao ciclo formativo de 

2014-2017, a fim de se criar um histórico dos indicadores EQAVET em uso, a saber, o indicador 4a) Taxa de conclusão dos cursos, 5a) Taxa de ocupação dos diplomados no 

mercado de trabalho, 6a) Taxa de colocação dos diplomados na Área de Ensino e Formação Profissional e 6b3) Grau de satisfação dos empregadores. O registo destes 

indicadores possibilitou a compilação de um acervo de indicadores e recursos, que permitiram dar um corpo coeso ao Plano de Ação, devidamente articulado com o Projeto 

Educativo do Agrupamento que reflete os objetivos estratégicos do operador de EFP.  

De seguida, elaborou-se o Plano de Ação, utilizando como histórico os resultados do Registo dos Indicadores EQAVET do ciclo de formação 2014-2017, estabeleceu-se 

taxas para os ciclos de formação 2015-2018, 2016-2019 e 2017-2020, procedeu-se à definição de objetivos específicos para o alcance de cada indicador e à definição de 

documentos que monitorizam esses objetivos, dos intervenientes, do tempo de operacionalização e do documento de rastreabilidade. Este Plano de Ação compreendia 

inicialmente 57 atividades a realizar, no sentido de concretizar com sucesso os indicadores EQAVET. Posto isto, na sequência das atividades preconizadas no Plano de Ação, 

a Equipa preparou a proposta de inclusão de atividades no Plano Anual de Atividades 2019/2020. Criou, também, na página do Agrupamento o separador EQAVET, o e-mail 

proeqavet@aedas.edu.pt e os flyers de divulgação inicial do projeto. Foi, igualmente, criado um Dossiê da Equipa Pró-EQAVET AEDAS, com o objetivo de arquivar todas as 

evidências recolhidas e os documentos produzidos. 

Todos estes procedimentos permitiram iniciar e conceber o Documento Base, documento que compila todas as informações e etapas deste processo de 

implementação do sistema de qualidade alinhado com o Quadro EQAVET. 

O Plano de Ação entrou em vigor, logo após a aprovação em reunião de Conselho Pedagógico de 01 de outubro de 2019, tendo-se procedido à sua divulgação, quer 

através de exposição no placard EQAVET, quer sob forma de brochuras, com informação específica para os diferentes stakeholders, a saber: os formandos, Encarregados de 

Educação, Diretores de Curso e Técnicos Especializados e Empregadores. Esta divulgação também se fez sob a forma de reuniões com os Stakeholders internos e externos. 
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Depois de ter sido feita a divulgação deste documento, procedeu-se à implementação do Plano de Ação através da execução das atividades que o compõe nos prazos 

estabelecidos, tendo sempre como preocupação o envolvimento dos stakeholders. 

A equipa procedeu à elaboração de um relatório síntese com todos os dados possíveis de apurar e quantificar até à data, produzindo relatórios trimestrais de 

execução do Plano de Ação EQAVET denominados de Relatório de Avaliação e Revisão do Plano de Ação EQAVET. Estes relatórios descrevem o modo como as atividades 

foram implementadas nos diferentes períodos letivos e monitorizam todos os indicadores EQAVET selecionados pela ANQEP e os criados/ajustados pelo Agrupamento, 

tendo sido submetido à discussão, análise e aprovação em reunião de Conselho Pedagógico. Estes documentos, por si só, afirmam-se como documentos fundamentais, 

desempenhando a função de mecanismo de alerta precoce, uma vez que permitem periodicamente detetar desvios face às metas propostas no plano de ação e atuar em 

tempo útil. Além disso, permite um exercício reflexivo pela inclusão das sugestões de melhoria dos stakeholders, recolhidas no decorrer do alinhamento com o Quadro 

EQAVET. Providenciam também uma comparação entre o histórico do ciclo de formação 2014-2017 e o ciclo de formação 2015-2018, e podem ser consultados na página do 

Agrupamento. 

Os Relatórios de Avaliação e Revisão do Plano de Ação EQAVET refletem a revisão das práticas existentes e a introdução de ações de melhoria decorrentes dos 

resultados da avaliação, tendo sido consideradas as sugestões, quando apresentadas, pelos stakeholders.  

O Relatório do Operador foi concebido pela equipa EQAVET e a direção para relatar todo o processo, definir um Plano de Melhoria e elencar as fontes de evidência.  

Os stakeholders foram informados que todos os documentos produzidos e divulgados pelos diversos meios de comunicação (brochuras, e-mails, em reuniões, em 

sessões de trabalho e página do agrupamento), no âmbito do EQAVET e do Ensino e Formação Profissional ministrados pelo Agrupamento, estão abertos a discussão e 

podem a todo o momento ser revistos, com base nas suas propostas. 

No dia 25 de maio de 2020, a Equipa de Peritos efetuou a Visita de Verificação de Conformidade EQAVET, tendo o operador EFP alcançado a classificação máxima em 

todos os critérios avaliados, conforme consta no Relatório Final de Verificação de Conformidade EQAVET, de 12 de junho de 2020, tendo culminado com a atribuição do selo 

de três anos de Conformidade EQAVET em 22 de junho de 2020.  

No início deste ano letivo 2020/2021, em setembro de 2020, foi feita a revisão do Plano de Ação em função do Relatório Final de Verificação da Conformidade 

EQAVET, dos resultados dos questionários e das sugestões de melhoria dos stakeholders. 

Na elaboração do Plano de Ação - Revisão e Melhoria 2020/2021, aprovado em 6 de setembro de 2020, foram tidas em consideração o modo de implementação, 

avaliação das atividades previstas e revisão das mesmas, as sugestões dos alunos referidas nos Questionários de Satisfação da Disciplina e nos Questionários de Satisfação 

do Curso, as recomendações para a melhoria do processo de garantia da qualidade do Agrupamento, feitas aquando da visita in loco de Verificação da Conformidade 

EQAVET, da qualidade do EFP”, constantes no Relatório Final de Verificação EQAVET, bem como a aprendizagem realizada pela equipa EQAVET ao longo de um ano de 

implementação do Plano de Ação. A par disto, foram apresentadas as principais conclusões e desvios através da explicitação das metas/indicadores possíveis de 

monitorizar. 
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Assim, de modo a simplificar a exequibilidade do Plano de Ação - Revisão e Melhoria 2020/2021 foram retiradas atividades consideradas tautológicas e/ou demasiado 

compartimentadas. 

Assim, foi suprimida a atividade número 5 (no âmbito do objetivo 1) e foram aglutinadas as atividades 12, 13 e 14 (no âmbito do objetivo 3); 15, 16 e 17; 20 e 21 (no 

âmbito do objetivo 4); 22 e 23; 25 e 26; 27 e 28 (no âmbito do objetivo 5); 33 e 34 (no âmbito do objetivo 7); 35 e 38 (no âmbito do objetivo 8); 39 e 40 (no âmbito do 

objetivo 9); 45 e 47; 49 e 50 (no âmbito do objetivo 10), 52 e 53 (no âmbito do objetivo 11) e 55 e 57 (no âmbito do objetivo 12). 

As atividades foram renumeradas, passando de um total de 57 para um total de 43 atividades. 

A atual atividade 43, no âmbito do objetivo 12, com vista à promoção da empregabilidade, numa ligação contínua às respostas do tecido empresarial, da comunidade 

e da região, foi adicionada, respeitando a segunda sugestão de melhoria dada pela Equipa de Peritos, no Relatório Final de Verificação de Conformidade EQAVET. 

 

Atualmente, o operador EFP encontra-se, claramente, a trabalhar, no sentido de manter a tendência de consolidação do Sistema de Garantia de Qualidade alinhado 

com o EQAVET criado. 

As mudanças resultantes desse alinhamento traduziram-se visivelmente na melhoria contínua da oferta de EFP. Apesar de dispor de um Gabinete de Autoavaliação, a 

monitorização era feita de forma não sistemática e ausente de revisão, inviabilizando a melhoria contínua. A criação deste Sistema de Qualidade alinhado com o Quadro 

EQAVET permitiu observar e refletir o Agrupamento de dentro para fora e de fora para dentro, detetando pontos fracos e oportunidades de melhoria. O operador EFP 

refletiu minuciosamente sobre a necessidade de rever as práticas e mecanismos de autoavaliação e de melhorar as ferramentas de comunicação, envolvendo os 

stakeholders num projeto que é de todos. 

O ciclo de qualidade foi aplicado em todas as atividades e objetivos definidos, sendo agora todos os resultados exigidos pelo EQAVET passíveis de monitorização e 

avaliação, dando lugar a uma revisão incessante das diferentes fases do ciclo de qualidade. 

Esta auscultação permanente, nomeadamente a aplicação do Questionário de Avaliação de Satisfação da Disciplina, permitiu ao operador EFP ajustar as instalações, 

equipamentos e materiais às necessidades apontadas pelos alunos, nomeadamente a aquisição de materiais elétricos para a Sala do Curso de Redes Elétricas, de 

equipamentos informáticos para as salas dos cursos de Informática e a afetação da Sala específica do curso profissional de Turismo às respetivas turmas dos três anos de 

formação.  

A carga de Formação em Contexto de Trabalho foi ajustada para o mínimo possível, deixando uma ou duas manhãs/tardes livres para os alunos de todos os cursos, 

permitindo dar ao formando mais liberdade para a gestão da sua vida pessoal, eliminando uma das causas apontadas pelos formandos /Encarregados de Educação da falta 

de assiduidade. 

A criação dos espaços PARCERIAS e AEDAS+emprego na página do operador EFP materializam o processo de aplicação de todas as fases do ciclo de qualidade. 

O espaço PARCERIAS, na página do Agrupamento, revela-se de extrema importância, uma vez que possibilita a divulgação e a atualização constante da lista de 

parcerias estabelecidas com o agrupamento, que cobrem as áreas de formação do operador EFP. Este espaço visa assegurar o estreitamento e consolidação das relações 
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institucionais com os diversos stakeholders externos, nomeadamente, para efeitos de desenvolvimento da formação em contexto de trabalho, e de credibilização e apoio à 

formação profissional. 

O espaço AEDAS+emprego visa a promoção à empregabilidade dos alunos do ensino profissional. Neste espaço, são divulgadas as áreas dos cursos profissionais, 

facilitando o ingresso no mercado de trabalho dos jovens diplomados. Aqui, foi disponibilizado um formulário, através do qual o empregador pode especificar as 

características pretendidas dos candidatos. Posteriormente, o operador EFP direciona as suas ofertas de trabalho para o Diretor de Curso da respetiva área de formação, 

que a fará chegar ao ex-formando com o perfil mais adequado. 

Conclui-se que o envolvimento dos stakeholders internos se encontra muito consolidado. Porém, o envolvimento dos stakeholders externos no projeto EQAVET e no 

processo de melhoria contínua da oferta de EFP não se consolidou da mesma forma devido ao contexto pandémico do Covid-19 nos últimos dois anos, tendo inviabilizado as 

reuniões presenciais com os Encarregados de Educação e outros parceiros, as atividades do Plano Anual de Atividades, nomeadamente a Feira das Profissões e o Dia do 

Agrupamento, momentos de grande partilha de experiências ímpares e de auscultação das necessidades de oferta formativa adequada ao atual mercado de trabalho. 

 

Perante as dificuldades provocadas pela pandemia, o operador EFP, de imediato, desenvolveu iniciativas, no sentido de manter a proximidade e de promover o 

envolvimento com todos os stakeholders internos e externos, nomeadamente a criação de um e-mail institucional para todos os alunos do agrupamento e de uma conta na 

plataforma Microsoft Teams, através da qual foram realizadas as reuniões com os Encarregados de Educação, as reuniões com os docentes e as aulas das diferentes 

disciplinas. Foram também dinamizados webinares e palestras dadas pelos stakeholders externos das várias áreas de formação e visitas de estudo virtuais.   

Sublinha-se ainda as quatro iniciativas exemplares levadas a cabo pelo operador EFP, com vista a proporcionar a todos os alunos dos cursos profissionais um 

acompanhamento profícuo e permanente. Assim, operacionalizou, em conjunto com os formadores, o “Plano de Ensino à Distância para os cursos profissionais, o 

documento AEDAS_ON_adenda, que estrutura a forma de implementação da formação profissional, no respeitante às metodologias de trabalho adotadas, avaliação e 

comunicação de resultados, considerando a particularidade da situação de confinamento durante esta fase: 

 Possibilitou aos alunos a recuperação de módulos em atraso, através das três últimas épocas de exame realizadas à distância; 

 Disponibilizou os recursos materiais alocados aos cursos profissionais, nomeadamente espaços e equipamentos de apoio à elaboração das PAP (salas de TIC e 

outros espaços com acesso à web), e possibilitou o regresso dos formandos à escola em segurança; 

 Promoveu, no respeitante ao relacionamento interpessoal dos formandos, através do Serviço de Psicologia e Orientação SPO - Perto de ti! um 

acompanhamento mais próximo dos alunos em maior risco de abandono, através do email institucional da Psicóloga afeta ao POCH. 

 Promoveu também sessões individuais e/ou de turma de esclarecimento e de divulgação de informação relativa ao acesso ao ensino superior através do 

serviço de Psicologia e Orientação SPO-Acesso ao Ensino Superior (Re)Orienta-te. 
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Nos próximos anos letivos, é expectável um regresso à normalidade por forma a consolidar plenamente o envolvimento dos stakeholders externos e de dar resposta 

efetiva à recomendação número quarto dos peritos externos “Recomenda-se que o AEDAS promova a participação, sobretudo, em projetos internacionais, aproveitando as 

potencialidades do programa ERASMUS e de outros que possam surgir, proporcionando parcerias internacionais, partilha de experiências, enriquecimento do currículo dos 

alunos e abertura ao mercado de trabalho.”  

 

 

 

Os Relatores  

  

____________________________________ 

Diretora do Agrupamento de Escolas D. Afonso Sanches, Vila do Conde 

 

_____________________________________ 

Subdiretora e Coordenadora da Equipa EQAVET 
 
 
Vila do Conde, 7 de Maio de 2021 
 

Aprovado em reunião do Conselho Pedagógico de 11 de maio de 2021 
 

____________________________________________ 


