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PARTE 1 – Apresentação da Escola 

1.1. Natureza da Instituição e seu Contexto 

A nossa Escola surgiu em 1976, em resultado da transformação em ensino presencial de um 
posto de receção particular da telescola criado na freguesia de Ruílhe, concelho de Braga, em 1968, com 
a finalidade de responder às necessidades educacionais de uma área geográfica situada nas franjas dos 
concelhos de Braga, Vila Nova de Famalicão e Barcelos, na qual não existia qualquer oferta de 
educação, ensino e formação pós ensino primário.  

Em 1983, a Escola passou a ser titulada pela ALFACOOP – Cooperativa de Ensino, crl. O nosso 
objetivo estatutário é promover o desenvolvimento económico, social, cultural, científico, tecnológico e 
profissional da comunidade local, regional e nacional, através da realização ou do patrocínio de 
atividades de ensino, de educação, de cultura, de investigação, de inovação, de formação profissional e 
de solidariedade social, regendo-se pela legislação em vigor, no que à organização, funcionamento, tutela 
e fiscalização diz respeito, bem como pelos seus estatutos e regulamento interno. 

 
1.2. Missão, Visão e Valores  

Somos atualmente uma escola cooperativa que pretende assumir-se como uma opção educativa 
de excelência, de forma a garantir aos alunos e aos Encarregados de Educação a oferta de uma 
educação de qualidade, organizada à volta de quatro aprendizagens fundamentais:  

• Aprender a conhecer  

• Aprender a fazer  

• Aprender a ser  

• Aprender a viver juntos.  
Propomo-nos fazer dos nossos alunos agentes ativos da sociedade, com uma elevada 

competência técnica e científica, intervenientes nos seus níveis e locais de atuação e dotados de boa 
formação moral, social e cívica. A conceção educativa que norteia a nossa ação tem em consideração a 
diversidade de estilos e ritmos de aprendizagem dos alunos, bem como o carácter das suas dificuldades 
de aprendizagem ou das suas necessidades educativas especiais.  

Ensinamos os nossos alunos a exercer a sua liberdade e a tomar decisões responsáveis, 
através de uma educação para o respeito, a tolerância, a solidariedade, a convivência democrática, o 
sentido de compromisso contra as injustiças, as atitudes pacíficas e de sentido de serviço. Tentamos que 
adquiram hábitos de trabalho, valores éticos e morais e que tenham prazer com experiências estéticas.  

Queremos fazer da nossa Escola uma autêntica comunidade educativa que partilhe a 
implementação do Projeto Educativo, com vista a alcançar níveis de qualidade comprovada. Utilizamos 
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estratégias metodológicas variadas e motivadoras com a finalidade de criar ambientes de aprendizagem 
estimulantes.  

As nossas práticas de avaliação assentam, fundamentalmente, numa avaliação formativa 
integrada permanentemente no processo de ensino-aprendizagem.  

A organização pedagógica da Escola em Departamentos Curriculares favorece o trabalho 
cooperativo dos professores. Dispensamos uma atenção individualizada, não só aos alunos com 
problemas de aprendizagem e de integração, mas também com fins preventivos.  É atribuído ao Diretor 
de Turma um horário específico para que possa manter com os alunos e com os Encarregados de 
Educação uma relação estreita, colaborando com especialistas de apoio e orientação escolar e 
profissional na resolução dos problemas detetados.  

As atividades de enriquecimento curricular (artísticas, culturais e desportivas) são essenciais 
para complementar a formação académica e cultural dos alunos, bem como para fomentar e fortalecer as 
suas atitudes e promover a sua formação em termos de valores.  

Consideramos que a educação é uma tarefa partilhada com os Encarregados de Educação.  
Nesta convicção, a Escola favorece a organização dos Encarregados de Educação na sua Associação. 

Estatutariamente, prossegue as seguintes finalidades:  

• Assegurar um modelo organizacional sustentado da cooperativa e do estabelecimento de 
ensino de que é titular, baseado numa política de qualidade promotora da excelência;  

• Construir um Projeto Educativo atrativo, inovador e distintivo, promotor da participação 
individual e da autonomia institucional, potenciador da melhoria organizacional e do sucesso 
educativo, capaz de projetar o futuro e responder à mudança, atento à realidade local e 
aberto à comunidade;  

• Assegurar uma oferta educativa e formativa diversificada, desde o ensino pré-escolar, 
ensinos básicos e secundário, adequada aos interesses dos alunos e das famílias;  

• Ministrar aos alunos uma formação integral e integrada, com elevado nível de exigência nos 
aspetos cultural, científico, artístico, técnico e profissional, preparando-os para o exercício 
profissional qualificado ou para o prosseguimento dos estudos, através de cursos 
adequados;  

• Promover uma oferta diversificada, racional e sustentada de cursos de dupla certificação de 
jovens, a partir do diagnóstico do contexto escolar e do meio envolvente, tendo igualmente 
em conta a procura por parte dos destinatários; 

• Organizar cursos de educação e formação de adultos destinados a promover, através da 
redução dos défices de qualificação da população adulta, uma cidadania participativa e de 
responsabilidade, bem como a empregabilidade e a inclusão social e profissional, tendo em 
conta a procura pelos destinatários, os recursos materiais e humanos da cooperativa e as 
necessidades de formação identificadas na região;  
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• Promover, conjuntamente com outros agentes e instituições locais, a concretização de 
projetos de formação de recursos humanos qualificados, que respondam às necessidades 
do desenvolvimento integrado local e regional;  

• Promover a formação técnica, cultural, científica e pedagógica dos professores, bem como a 
formação profissional contínua de todos os colaboradores, enquanto instrumento estratégico 
de desenvolvimento organizacional articulado com o Projeto Educativo;  

• Desenvolver mecanismos de aproximação e de colaboração com os órgãos da 
administração, as instituições económicas, empresariais, associativas, sociais, culturais, 
educativas e científicas, tendo em vista a realização de projetos e ações que contribuam 
para o desenvolvimento sustentado e a coesão social;  

• Integrar redes de parceria de âmbito regional, nacional e transnacional, proporcionadoras de 
intercâmbios, troca de ideias, experiências e projetos, facilitadoras de estágios profissionais, 
disseminadoras de boas práticas e que permitam a consolidação do espírito de cidadania 
europeia e mundial.  

  
1.3. – Organograma 
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1.4. Justificação da oferta de formação profissional face às necessidades/tendências 
identificadas a nível europeu, nacional e regional 

Na definição da oferta formativa, a ESCOLA considerou as seguintes diretivas:   

•  O relatório Employment and Social Development in Europe (2015), que estabelece ser 
necessário criar emprego nas áreas das novas tecnologias informáticas e de 
comunicação, turismo, atendimento ao cliente e comércio internacional de bens e serviços;   

• O questionário levado a cabo pelo Conselho Empresarial para o Desenvolvimento 
Sustentável, que identifica as competências mais escassas em Portugal, entre as quais se 
destaca a competência comercial, marketing e comunicação de informação;   

• A Estratégia Regional de Especialização Inteligente do Norte, que identifica os domínios de 
especialização prioritários para a região;   

• As áreas de educação e formação e saídas profissionais prioritárias atualmente propostas 
para o município, as quais englobam as seguintes áreas: Audiovisuais e Produção dos 
Média; Desporto; e Indústrias Alimentares;  

Ao participar ativamente nas reuniões promovidas pela ANESPO e por outras Escolas 
Profissionais, contribuiu para:  

• a promoção da colaboração entre as Escolas Profissionais;   

• o reforço da autonomia pedagógica e científica das Escolas, associado à atualização dos 
Planos Curriculares dos Cursos;   

• a melhoria das práticas pedagógicas, através de permuta de experiências, a nível de 
Formação em Contexto de Trabalho e da Prova de Aptidão Profissional (PAP);   

• a interação entre municípios, entidades educativas/formativas, entidades patronais e a 
população em geral, leva a escola a participar regularmente nas reuniões promovidas pelas 
Câmaras Municipais de Braga e V. N. Famalicão, destinadas à gestão da rede de oferta 
formativa no concelho.    

A Escola participa nas reuniões da Comunidade Intermunicipal do Cávado (CIM). De igual forma, 
interage com o meio envolvente, através de parcerias e protocolos elaborados com empresas e 
organizações de diversos ramos de atividade – desde indústrias transformadoras, empresas prestadoras 
de serviços, de restauração e turismo – as quais, direta e indiretamente, concorrem para a futura 
empregabilidade dos nossos alunos. Celebramos, ainda, protocolos locais com entidades públicas e 
privadas, nomeadamente com empresas do setor industrial, comercial e hoteleiro, associações 
desportivas e culturais para a Formação em Contexto de Trabalho.   

O posicionamento e o reconhecimento da Escola no meio são bastante evidentes, sendo certo 
que fazem parte do Conselho Consultivo elementos representativos do tecido económico, social e cultural 
do nosso concelho.  Atualmente, a Escola constitui uma aposta renovada de formação profissional, na sua 
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área de abrangência. Este espaço comunitário contribui para a definição do modelo de 
formação da instituição – um subsistema modular alternativo ao sistema regular de ensino, que oferece 
uma multiplicidade de opções, conducentes à fixação da população jovem, que vem aderindo a este 
projeto de formação.   

Do ponto de vista legal, a ALFACOOP é uma instituição que, relativamente ao ensino 
profissional, é regulada pelos seguintes documentos legais: Decreto-Lei n.º 92/2014, de 20 de junho, 
Portaria n.º 74-A/2013, de 15 de fevereiro, e Lei n.º 51/2012, de 5 de setembro.    

Os Cursos Profissionais constituem um subsistema do Ensino Secundário juridicamente 
regulado pelo Decreto-Lei n.º 4/98, de 8 de janeiro, conferindo uma equivalência escolar correspondente 
ao 12.º ano e uma qualificação de nível IV do Quadro Nacional de Qualificações. Deste modo, embora a 
integração no mundo do trabalho constitua a sua finalidade fundamental, a equivalência escolar 
possibilita aos jovens o prosseguimento de estudos.   As disciplinas dos Cursos Profissionais estão 
agrupadas em três áreas de formação e estruturadas segundo uma estrutura modular. A modularização 
determina métodos específicos de ensino-aprendizagem, assim como modalidades específicas de 
avaliação; a progressão ocorre, deste modo, de acordo com os ritmos diferenciados de aprendizagem 
dos alunos.   O regime de progressão adotado no Ensino Profissional termina com a Prova de Aptidão 
Profissional, trabalho que assume a natureza de projeto transdisciplinar, em que se evidencia uma 
dimensão teórica, integradora dos saberes adquiridos, e uma dimensão prática, em estreita ligação com o 
contexto de trabalho.   

Os cursos profissionais ministrados nesta escola valorizam o desenvolvimento de competências 
para o exercício de uma profissão, em articulação com o tecido empresarial local/regional.  Para o triénio 
2019/2022, a Escola possui Autorização Prévia de Funcionamento para as seguintes áreas de formação: 
Audiovisuais e Produção dos Média, Desporto, e Indústrias Alimentares. 

Consciente das mudanças provocadas pela globalização e da necessidade de adequar a oferta 
formativa às exigências de uma sociedade da comunicação e do conhecimento, a Escola sente 
necessidade de ajustar a sua oferta formativa às solicitações europeias, nacionais, regionais e locais. 

Ao integrarem o mercado de trabalho, os alunos são o elemento ativo da participação da Escola 

 no desenvolvimento local e regional, na medida em que, respondendo às carências de mão-de-obra 
qualificada e duplamente certificadas na região, fomentam a criação de emprego e fixação dos jovens. 

A definição da oferta formativa da Escola é efetuada com base nas lacunas existentes ao nível 
da qualificação no mercado de trabalho atual e futuro, em particular nos municípios limítrofes (Braga, 
Barcelos e V. N. Famalicão), dado que a maioria dos alunos é oriunda dessas zonas. Para além disso, 
também é condicionada pela oferta já existente na rede concelhia. 

Na definição anual das ofertas qualificantes, a Direção Pedagógica da Escola terá em conta as 
orientações estratégicas definidas pela entidade titular, os interesses e necessidades dos alunos, as 
prioridades definidas pelas entidades competentes e os recursos humanos e físicos existentes na Escola. 
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A fim de potenciar a relação da Escola com o meio e das ofertas qualificantes com o mercado de 
trabalho, bem como promover a excelência da formação, a Escola celebra protocolos com entidades 
locais e regionais relevantes, tendo em conta as especificidades de cada oferta. 

 

1.5. Identificação da atual oferta de educação e formação profissional de nível IV para 
jovens  

Atualmente, a Escola tem em funcionamento três cursos Profissionais – Nível IV, com uma turma 
em cada ano, na área de Audiovisuais e Produção dos Media (10.º, 11.º e 12.º ano), Indústrias 
Alimentares (10.º, 11.º e 12.º ano) e Desporto (10.º e 11.º ano), num total de oito turmas. 

 

2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020 

Técnico de Multimédia 

Técnico/a de Processamento e Controlo da Qualidade Alimentar 

  Técnico/a de Desporto 
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PARTE 2 – O Sistema de Garantia de Qualidade 
 

2.1. Enquadramento Geral 

O Quadro de Referência Europeu de Garantia da Qualidade para a Educação e Formação 
Profissionais (Quadro EQAVET), consagrado pela Recomendação de 18 de junho de 2009, do 
Parlamento Europeu e do Conselho de Ministros da União Europeia, foi concebido para melhorar o 
Ensino e Formação Profissional (EFP) no espaço europeu, colocando à disposição das autoridades e dos 
operadores ferramentas comuns para a gestão da qualidade, promovendo a confiança mútua, a 
mobilidade de trabalhadores e de formandos e a aprendizagem ao longo da vida. O EQAVET é um 
instrumento a adotar de forma voluntária, que permite documentar, desenvolver, monitorizar, avaliar e 
melhorar a eficiência da oferta de EFP e a qualidade das práticas de gestão, implicando processos de 
monitorização regulares, envolvendo mecanismos de avaliação interna e externa, e relatórios de 
progresso, estabelecendo critérios de qualidade e descritores indicativos que sustentam a monitorização 
e a produção de relatórios por parte dos sistemas e dos operadores de EFP, e evidenciando a 
importância dos indicadores de qualidade que suportam a avaliação, monitorização e garantia da 
qualidade dos sistemas e dos operadores de EFP.  

O ciclo de qualidade do EQAVET a implementar inclui quatro fases interligadas:  
1 – Planear (definir metas e objetivos apropriados e mensuráveis); 
2 – Implementar (estabelecer procedimentos que assegurem o cumprimento das metas e 

objetivos definidos); 
3 – Apreciar e avaliar (desenvolver mecanismos de recolha e tratamento de dados que 

sustentem uma avaliação fundamentada dos resultados esperados);  
4 – Ajustar (desenvolver procedimentos para atingir os resultados ainda não alcançados e/ou 

estabelecer novos objetivos em função das evidências geradas, por forma a garantir a introdução das 
melhorias necessárias).  
 

Dado que os indicadores são um pilar fundamental na definição e implementação de um 
processo de garantia da qualidade alinhado com o EQAVET, a ANQEP selecionou um conjunto de 
indicadores para as escolas darem início à construção do seu Sistema de Garantia da Qualidade da 
oferta de EFP.  

 
Esses indicadores são: 
4. Taxa de conclusão em modalidades de EFP 
a) Percentagem de alunos/formandos que completam cursos de EFP inicial, obtendo uma 
qualificação, em relação ao total dos alunos/formandos que ingressam nesses cursos. 
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5. Taxa de colocação após conclusão de modalidades de EFP:  
a) Proporção de alunos/formandos que completam o curso de EFP e que estão no mercado de 
trabalho, em formação (incluindo nível superior) ou outros destinos, no período de 12-36 meses 
após a conclusão do curso. 

 
6. Utilização das competências adquiridas no local de trabalho: 
a) Percentagem de alunos/formandos que completam um curso de EFP e que trabalham em 
profissões diretamente relacionadas com o curso/Área de Educação e Formação que 
concluíram. 
b3) Percentagem de empregadores que estão satisfeitos com os formandos que completaram 
um curso de EFP. 

 

2.2. Política da qualidade 

No sentido de confirmar o compromisso que a Escola teve desde sempre em relação à qualidade 
do ensino que ministra, entende-se ser de enorme importância que essa qualidade seja reconhecida e 
certificada externamente. Por isso, integra o grupo dos estabelecimentos de educação e formação 
profissional que, junto da ANQEP, pretendem obter a certificação EQAVET, procurando dar cumprimento 
ao disposto no Decreto-Lei n.º 92/2014, de 20 de junho, que estabelece que as escolas profissionais 
devem implementar sistemas de garantia de qualidade dos processos formativos e dos resultados obtidos 
pelos seus alunos, sendo que esses sistemas devem estar articulados com o Quadro EQAVET (artigo 
60.º). 

Este documento tem como objetivo evidenciar o compromisso da Escola na tarefa de 
alinhamento do Sistema de Gestão da Qualidade com os descritores do quadro EQAVET em vigor, dando 
cumprimento ao disposto no decreto-lei n.º 92/2014 de 20 de junho. Este exercício de alinhamento tem 
subjacente a concretização e aplicação ao funcionamento da atividade formativa da Escola, o disposto 
nos Decretos-Lei n.º 54 e 55/2018 de 6 de julho e a Portaria n.º 235-A/2018, de 23 de agosto.  

Com a incorporação dos princípios elencados no modelo de qualidade preconizado para o 
Ensino Profissional, alinhado com a matriz europeia EQAVET, a Escola pretende manter padrões 
elevados de desempenho, inovar as práticas educativas, responder às necessidades dos seus principais 
stakeholders, e melhorar continuamente, afirmando-se como escola profissional de referência a nível 
local, regional, nacional e europeu. Tendo por base o seu histórico de funcionamento, o Conselho de 
Administração, a Direção Pedagógica e a Equipa EQAVET definiram, para o exercício de alinhamento, os 
seguintes objetivos:  
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1. Alargar o âmbito de aplicação do ciclo PDCA, passando da gestão global para os processos 
operacionais da atividade pedagógica da escola e integrado por todos os colaboradores.  

2. Aumentar e melhorar os níveis de envolvimento e participação dos stakeholders nos 
processos de decisão e em todas as fases do ciclo PDCA. 

3. Aumentar a transparência e a visibilidade de processos e resultados alcançados pela Escola.  
4. Melhorar a qualidade do processo formativo, dando resposta às necessidades dos alunos.  
Os objetivos definidos para o processo de alinhamento enquadram-se nos domínios estratégicos 

definidos no Projeto Educativo em vigor. 
 

2.3. – Tipologia de stakeholders relevantes para a qualidade da oferta de educação e 
formação profissional, estratégia e grau de envolvimento/ nível de participação 
 

Por definição, um stakeholder é uma parte interessada, uma pessoa ou grupo de pessoas que 
têm uma participação no sucesso ou no desempenho de uma organização. As partes interessadas 
podem ser diretamente afetadas pela organização ou ativamente preocupados com o seu desempenho. 
Podem vir de dentro ou de fora da organização. Os stakeholders mais relevantes na consecução dos 
objetivos do Projeto Educativo, e fatores-chave para garantir a qualidade da formação na Escola são de 
dois tipos: Stakeholders Internos (alunos, docentes, diretores de curso, orientadores de FCT/PAP, 
Direção da Escola, SPO) e Stakeholders Externos (empresas com as quais a Escola estabelece 
protocolos, Câmara Municipal de Braga, Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão; Câmara Municipal 
de Barcelos, Juntas de Freguesia, Pais/EE, os empregadores, e membros da comunidade em geral). 

 
2.3.1. – Identificação dos Stakeholders 
No quadro seguinte, apresenta-se uma síntese dos stakeholders identificados e priorizados para 

este processo de alinhamento com o quadro EQAVET, em função dos seus interesses, importância e 
influência na atividade da escola. De uma forma breve, apresentam-se também, para cada fase, as 
principais atividades de envolvimento no processo. 

Designação Tipologia Envolvimento Responsabilidades 
Momento de 
envolvimento 

(PDCA) 
Evidências do 
envolvimento 

Conselho de 
Administração Interno Total 

Gerir administrativa e 
financeiramente a organização 

 
Implementar o Sistema de 
Avaliação da Qualidade 

Todos 
Relatório de contas 

 
Atas das reuniões 

Direção 
Pedagógica Interno Total 

Definir as tarefas e 
responsabilidades dos vários 
intervenientes no processo de 
implementação do Sistema de 

Qualidade EQAVET 
 

Controlar a execução das diversas 
etapas 

Todos 

Processo de 
Qualidade 

 
Relatórios de 

atividades 
 

Balanços dos ciclos 
de formação 
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Atas 

Grupo 
Dinamizador 
da Qualidade 

Interno Total 

Garantir a recolha e tratamento de 
informação, elaboração de 

relatórios, monitorização dos 
indicadores e divulgação de 

resultados 

Todos 
Relatórios 

 
Atas 

Docentes Interno Total 

Dar cumprimento aos objetivos do 
Projeto Educativo seguindo as 

orientações da Direção 
Pedagógica 

 
Participar nas atividades de 
avaliação/ contribuir para a 

melhoria do processo. 
 

Participar nas reuniões de reflexão 
sobre os resultados alcançados e 

apresentar de sugestões de 
melhoria. 

 
Todos 

 

Planificações 
Propostas para PAA 

 
Registos 

Pedagógicos na 
plataforma 

 
Atas das reuniões 

pedagógicas 
 

Resultados dos 
inquéritos de 

satisfação 

SPO/GIP Interno Total 

Participar no processo de 
recrutamento e seleção dos 

formandos 
 

Garantir o acompanhamento dos 
formandos 

 
Colaborar na recolha de dados 

para monitorização dos 
indicadores EQAVET 

Todos 

Entrevistas 
 

Relatórios 
 

Atas dos Conselhos 
de Turma 

 
Resultados dos 

inquéritos 

Conselhos de 
Turma 

(docentes, 
Diretores de 

Curso, 
Diretores de 

Turma) 

Interno Parcial 

Propor os objetivos e metas para a 
turmas 

 
Avaliar os resultados da turma 

 
Definir e implementar estratégias 
para diminuir o absentismo dos 

alunos e a recuperação de 
módulos 

 
Participar nas atividades de 
avaliação/ contribuir para a 

melhoria do processo 
 

Participar nas reuniões de reflexão 
sobre os resultados alcançados e 

apresentar de sugestões de 
melhoria 

Todos 

Atas das reuniões 
 
 

Planificações 
 

Propostas para PAA 
 

Registos 
pedagógicos na 

plataforma 
 

Atas das reuniões 
pedagógicas 

 

Pessoal não 
docente Interno Parcial 

Cumprir e fazer cumprir as normas 
de funcionamento do Regulamento 

Interno da Escola 
Execução e 
Avaliação 

Registos de ponto 
  

Atas das reuniões 
com a Administração 
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Alunos 

 
Interno 

 
Total 

Participar ativamente na 
construção do PAA, sugerindo 

atividades a desenvolver ao longo 
do ano 

 
Participar nas atividades e projetos 

propostos; demonstrar 
comportamentos de iniciativa, 

autonomia e responsabilidade no 
desenvolvimento das atividades 

letivas; cumprir o plano de estudos 
definido 

 
Participar nas atividades de 
avaliação/ contributos para a 

melhoria do processo 
 

Participar nas reuniões de reflexão 
sobre os resultados alcançados e 

apresentar de sugestões de 
melhoria 

Todos 

Atas de reuniões do 
Conselho Consultivo 

  
Registos de 
assiduidade 

 
Respostas aos 
questionários 

 
Atas das reuniões 

Pais e 
Encarregados 
de Educação 

Externo Parcial 

Participar nas reuniões de início do 
ano letivo para os encarregados 

de educação; apresentar de 
sugestões de atividades; conhecer 

o projeto educativo e perfil do 
aluno 

 
Participar nas atividades e projetos 

propostos 
 

Contribuir para a promoção de 
comportamentos de iniciativa, 

autonomia e responsabilidade por 
parte dos alunos 

 
Participar nas reuniões para quais 

forem convocados 
 

Contribuir para a eleição de um 
representante dos pais por cada 

turma 
 

 Contribuir para a melhoria do 
processo através da participação 

ativa 
 

Apresentar sugestões de melhoria 
 

Participar nas reuniões de reflexão 
sobre os resultados alcançados e 

apresentação de sugestões de 
melhoria 

 
Participar no Conselho Consultivo 
através dos seus representantes 

Todos 

Atas de Reuniões 
 

 Resultados dos 
inquéritos de 

satisfação 
 

Reuniões do 
Conselho Consultivo 
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Empresas 
e/ou 

instituições 
Externo Parcial 

Participar no Conselho Consultivo 
através dos seus representantes 

 
Proporcionar a realização de 

estágios curriculares 
 

Proporcionar a possibilidade de 
participação dos alunos em 

atividades e projetos de 
articulação/aproximação ao 

mercado de trabalho (ex.: visitas 
de estudo) 

 
Acolher os alunos em FCT 

 
Participar na avaliação da 

qualidade da formação/ Apresentar 
sugestões de melhoria 

 
Avaliar as competências dos 

trabalhadores diplomados 
 

 Refletir sobre os resultados 
alcançados e apresentar de 

sugestões de melhoria 

Todos 

Atas das reuniões 
 

Celebração de 
protocolos 

 
Resultados dos 

inquéritos de 
satisfação 

 
Participação nos 

júris de PAP 

Empregadores Externo Parcial 

 
Participar na avaliação da 

qualidade da formação /Apresentar 
sugestões de melhoria 

 

Planeamento e 
avaliação 

Indicadores de 
empregabilidade 

 
Resultados dos 

inquéritos de 
satisfação 
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Autoridades 
Locais e 

Nacionais/ 
Parceiros 
Sociais/ 

outras escolas 
(Ministério da 

Educação/ 
ANQEP/ 
POCH) 

Município 
VNF/ Rede 
Local de 

Educação e 
formação/ 
ANESPO/ 
Centro de 
Emprego 

Externo Total 

Esfera Nacional: 
Garantir: Enquadramento legal / 

financiamento para o processo de 
alinhamento/ Orientações técnicas/ 

aprovação candidaturas 
financeiras e pedagógicas 

 
Garantir condições de 

financiamento que permitam uma 
execução continuada e com 

critérios equitativos de 
financiamento entre entidades que 

desenvolvem as mesmas 
atividades 

 
 

 Esfera Municipal/local: 
 Pronunciar-se sobre as 

necessidades de formação 
atendendo ao tecido económico 

social e rede escolar do respetivo 
território 

 
Participar no Conselho Consultivo 

 
Monitorizar a atividade 

desenvolvida 
 

Divulgar a oferta formativa no 
âmbito de mostras e outras 

iniciativas 
 

Definir de orientações e critérios 
claros 

 
Participar em grupos de trabalho 

que contribuam para a melhoria da 
educação e formação profissional 

 
Participar no Conselho Consultivo 

 
Análise dos dados e apresentação 

de propostas e sugestões de 
melhoria/alterações 

Todos 

Atas das reuniões da 
Rede Local de 

Educação e 
Formação 

 
Reuniões da 

ANESPO 
 

Contactos com 
ANQEP, ME 

 
Participação nas 

mostras 
pedagógicas 

 
Reuniões do 

Conselho Consultivo 

 
 

2.3.2. – Responsabilidades no Âmbito da Garantia da Qualidade  
A atribuição clara de responsabilidades aos diferentes stakeholders é fundamental para se 

alcançar os objetivos propostos. Assim, cada interveniente deve ter a noção do seu papel e das metas 
concretas que ele envolve, para que seja corresponsável no processo educativo.  

Neste processo de alinhamento do sistema, propõe-se um aumento da participação e uma 
melhoria qualitativa no envolvimento de todos para a consecução das metas inclusas no projeto educativo 
e a melhoria da qualidade preconizada para o ensino. 

Destacamos, neste processo, os recursos humanos internos, desde o Conselho de 
Administração, à Direção Pedagógica, aos Diretores de Curso, Professores, Equipas Técnicas, serviços 
de apoio e restantes colaboradores. Os stakeholders internos são os principais responsáveis pelos 
resultados obtidos, pelo que o seu envolvimento nas decisões a tomar deve estar reforçado em todas as 
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fases do processo. Assim, propõe-se que desde o planeamento e a conceção de documentos 
estratégicos, à definição de metas e à análise e reflexão dos resultados alcançados, todos sejam 
envolvidos, de modo a que cada interveniente possa alinhar as suas práticas para o alcance dos objetivos 
institucionais. 

Neste processo de melhoria contínua, é de particular relevância o envolvimento dos alunos, que 
devem ser informados dos objetivos e metas definidos porque, sendo eles o público-alvo da formação nas 
escolas, devem assumir um papel ativo na mudança e na melhoria dos resultados. Sem alunos não há 
escola, pelo que a auscultação do que os alunos querem e necessitam da escola é o primeiro passo que 
deverá ser realizado.  

O envolvimento dos Encarregados de Educação é outra das vertentes que se pretende melhorar 
com este processo de alinhamento. Temos constituída uma Associação de Pais e o seu representante 
tem assento nalguns órgãos decisivos da Escola. 

Como os cursos profissionais têm como principal objetivo estreitar as ligações entre os 
formandos e o mercado de trabalho, conseguindo assim novas oportunidades de emprego e, ao mesmo 
tempo, aumentar os conhecimentos e as qualificações em determinada área, é também indispensável 
envolver neste processo os stakeholders externos – Empresas e Empregadores –, uma vez que, tendo 
uma intervenção externa à escola, possuem uma visão mais clara e objetiva. É de destacar também que, 
para a mudança e melhoria contínua da qualidade, são de relevante importância os pareceres e opiniões, 
quer das empresas com quem a Escola estabelece protocolos e que assumem um papel importante na 
implementação das aprendizagens em contexto de trabalho, quer dos empregadores dos jovens técnicos, 
quando estes ingressam no mundo do trabalho. Este feedback, acerca das competências e desempenhos 
técnicos e profissionais que os alunos demonstram e que precisam de ser continuamente melhoradas e 
ajustadas às necessidades do mercado de trabalho, é um elemento essencial para a mudança e melhoria 
da formação prestada. Será necessário implementar ferramentas que permitam a recolha contínua das 
opiniões e sugestões de melhoria destes stakeholders, para que se possa refletir sobre elas e integrar 
melhorias propostas no sistema formativo. Por outro lado, a fim de potenciar o envolvimento destes 
parceiros nas diversas fases do processo, deverão ser definidas atividades de envolvimento, que 
aproximem as empresas e organizações do que se faz na escola, como convites para eventos, 
seminários, maior divulgação das Empresas de FCT e Empregadores, entre outras.   

De referir ainda, como stakeholders externos envolvidos no nosso processo de alinhamento, as 
Entidades Locais e Nacionais, nomeadamente o Município e a Rede Local de Educação e Formação, a 
ANQEP e o Ministério da Educação, a ANESPO. Todos são partes interessadas na execução do projeto, 
uma vez que os objetivos da Escola contribuem para a consecução das metas definidas nestas 
organizações. A melhoria da qualidade de uns interfere no desempenho e qualidade de outros. 

O Grupo Dinamizador da Qualidade é nomeado, anualmente, pelo Conselho de Administração e 
Direção Pedagógica e é responsável pela garantia da qualidade. Os indicadores de garantia da qualidade 
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são trabalhados pelo Grupo Dinamizador da Qualidade e Avaliação e posteriormente apresentados à 
comunidade escolar. Estes indicadores farão parte integrante da avaliação anual do Projeto Educativo e 
alvo de posterior análise, bem como da implementação de ações de melhoria. 

Os processos de trabalho são da responsabilidade dos colaboradores que deles fazem parte 
integrante, estando sobre a tutela do Conselho de Administração que lhes é subjacente. 
 

2.3.3. Explicitação da estratégia de monitorização de processos tendo em conta as fases 
do ciclo de qualidade 

O desenvolvimento de uma abordagem de garantia de qualidade envolve quatro fases, que 
estão inter-relacionadas e que devem ser abordadas em conjunto.  É um processo contínuo, que está 
permanentemente em alteração e que deve ter em conta os inputs externos e internos, alterando-se e 
transformando-se sistematicamente.  
 
  Fase do Planeamento 

O planeamento reflete uma visão estratégica partilhada pelos stakeholders e inclui os objetivos e 
metas e as ações a desenvolver.  

O Projeto Educativo e o Plano Anual de Atividades são os documentos de referência para o 
planeamento e o desenvolvimento das diversas ações ao longo do processo de qualidade. 

A atividade e o funcionamento da Escola encontram-se definidos nos seus documentos 
estruturantes, do qual fazem parte os seus Estatutos, o Projeto Educativo, o Regulamento Interno, o 
Plano Anual de Atividades. O seu funcionamento está organizado, assegurando-se a consulta e a 
participação das partes interessadas. Os órgãos de funcionamento da Escola estão definidos e atuam em 
conformidade (organograma), sendo anualmente definidos os objetivos e as respetivas metas, que 
decorrem dos compromissos estabelecidos aquando das candidaturas financeiras e pedagógicas a que 
anualmente somos obrigados, por força do modelo de financiamento.  

A formação desenvolvida encontra-se devidamente articulada entre os parceiros da rede local de 
educação e formação e CIM Cávado, conforme orientações emanadas da DGESTE e ANQEP – condição 
para que o financiamento seja aprovado. Neste sentido, consideramos que estamos em consonância com 
os objetivos Nacionais e Europeus.  
  A sequência das atividades de planeamento, primeira fase do ciclo da melhoria contínua, está 
devidamente estruturada, visando-se a participação de todos os colaboradores, alunos e empresas. 
Durante o processo de planeamento, que se interliga com o de reformulação das ações, feita com base 
nos resultados da avaliação, estão asseguradas todas as ações necessárias ao arranque do ano letivo.  
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Fase da Implementação 
A fase de implementação tem como ponto de partida uma estratégia de comunicação a todos os 

intervenientes, dos objetivos e metas definidos. Só desta forma é possível alinhar internamente todos os 
recursos humanos e financeiros, com vista a alcançar as metas estabelecidas. 

Na segunda fase deste processo – execução da atividade formativa –, estão envolvidos os 
parceiros necessários para o funcionamento pedagógico, articulando-se o plano de atividades com os 
parceiros locais, com as empresas e outras organizações, para o desenvolvimento das atividades letivas, 
ou para a realização da formação em contexto de trabalho. A Escola procura também desenvolver, 
anualmente, parcerias para o desenvolvimento do plano de formação interna. O sistema de Gestão da 
Qualidade assegura que estão também definidos os procedimentos de execução, de modo a assegurar 
os meios necessários para o desenvolvimento das atividades formativas.  
 

Fase da Avaliação e Revisão 
Ao longo do ano letivo, estão previstos momentos de avaliação intermédia da atividade 

formativa, que atuam como mecanismos de alerta precoce, de modo a corrigir desvios detetados. Os 
documentos de avaliação são disponibilizados internamente, uma vez que todos os atores são envolvidos 
na avaliação, com base num plano previamente definido. Os relatórios de avaliação são anualmente 
elaborados e analisados.  

 Nesta fase, pretende-se proceder a inquéritos de satisfação, não só aos alunos, mas também 
aos encarregados de educação, entidades parceiras e entidades empregadoras de antigos alunos. Pela 
conjugação da recolha e análise dos dados efetuada, tendo por base os níveis de satisfação, as 
sugestões e/ou opiniões apresentados, é possível caminhar para uma melhoria efetiva dos resultados e 
dos processos definidos. 

Nesta fase, pretende-se, partindo dos resultados da avaliação, elaborar planos de ação 
adequados à revisão das práticas existentes e colmatar as falhas identificadas, no sentido de uma 
melhoria contínua. Também aqui, devem os alunos ser envolvidos, através da recolha de impressões 
sobre as suas experiências individuais de aprendizagem e o ambiente de aprendizagem e ensino que 
encontraram. De igual modo, os docentes terão uma voz importante nesta fase, no sentido de partilharem 
a sua opinião sobre a forma como decorreu o processo de ensino/aprendizagem, sobre os resultados da 
avaliação obtidos e publicitados e também possibilitando a recolha de sugestões para ações futuras.  

 
Variáveis a considerar no exercício de alinhamento 

 
(Com base no Anexo 1 – referencial para o alinhamento com 

o quadro EQAVET) 
Ações a implementar  

1 - Fase de planeamento 
 

O planeamento reflete uma 

Visão estratégica e visibilidade 
dos resultados na gestão de EFP 

 

• Estabelecer parcerias com outras escolas profissionais, 
da região ou outras, para reflexão sobre os resultados 
da formação e outras problemáticas comuns 
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visão estratégica partilhada 
pelos stakeholders e inclui 

as metas/objetivos, as 
ações a desenvolver e os 
indicadores adequados 

 
 

Envolvimento dos stakeholders 
internos e externos 

 

• Aumentar o envolvimento dos stakeholders no processo 
de planeamento e elaboração de documentos 
estruturantes: Alunos Professores/ colaboradores 
Encarregados de Educação Empresas Entidades 
parceiras 

Melhoria contínua da EFP 
utilizando os indicadores 

selecionados 

• Desenvolver uma cultura de aplicação do ciclo de 
melhoria contínua na operacionalização do processo 
formativo 

• Melhorar a informação EQAVET no Website 
• Rever os documentos estruturantes, envolvendo todas 

as partes interessadas 

2 - Fase de 
implementação 

 
Os planos de ação, 

concebidos em consulta 
com os stakeholders, 

decorrem das 
metas/objetivos visados e 

são apoiados por parcerias 
diversas. 

Visão estratégica e visibilidade 
dos resultados na gestão de EFP 

• Elaborar um plano de formação interna adequado ao 
desenvolvimento de competências estabelecido 

Envolvimento dos stakeholders 
internos e externos 

• Estabelecer parcerias para o desenvolvimento das 
ações de formação; 

• Aumentar a participação dos alunos nas atividades a 
desenvolver 

• Aumentar a participação e envolvimento dos 
Encarregados de Educação 

• Aumentar o envolvimento das Empresas e 
Organizações na execução de atividades 

• Reforçar o papel dos professores na monitorização da 
implementação 

Melhoria contínua da EFP 
utilizando os indicadores 

selecionados 

• Melhorar a informação do Website sobre as atividades 
desenvolvidas na fase de implementação 

 

3. Fase de Avaliação 
 

As avaliações de resultados 
e processos regularmente 

efetuadas permitem 
identificar as melhorias 

necessárias 

Visão estratégica e visibilidade 
dos resultados na gestão de EFP 

• Aumentar o número de reuniões monitorização do 
processo formativo – análise dos resultados dos 
indicadores e estratégias implementadas e à sua 
comparação com as metas e indicadores estabelecidos 
nos documentos estruturantes da Escola (Projeto 
Educativo, Plano Anual de Atividades) 

Envolvimento dos stakeholders 
internos e externos 

• Desenvolver com os stakeholders reuniões para a 
análise dos resultados da avaliação 

• Preencher os inquéritos de satisfação de modo a 
recolher e analisar os níveis de satisfação. 

Melhoria contínua da EFP 
utilizando os indicadores 

selecionados 
• Publicar no website os resultados da avaliação efetuada 

4. Fase de Revisão 
 

Os resultados da avaliação 
são utilizados para se 

elaborarem planos de ação 
adequados à revisão das 

práticas existentes. 

Visão estratégica e visibilidade 
dos resultados na gestão de EFP 

• Melhorar os planos de ação definidos, articulando-os 
entre si (informaticamente) 

• Reajustar as estratégias e implementar planos de 
melhoria com a colaboração de todos os intervenientes 

• Elaborar os planos de ação adequados à revisão das 
práticas existentes, com o objetivo de melhoria contínua 

Envolvimento dos stakeholders 
internos e externos 

Melhoria contínua da EFP 
utilizando os indicadores 

selecionados 
• Disponibilizar planos de ação no website 
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2.3.4. Definição do conjunto de indicadores a utilizar face aos objetivos e metas da 
qualidade 

Dos quatro indicadores selecionados pela ANQEP, a Escola já avalia o indicador n.º 4, o 
indicador n.º 5, e o indicador n.º 6 a), uma vez que são exigidos pelos normativos que regulam o 
financiamento dos cursos profissionais POCH, e necessários para as candidaturas a novos 
cursos/turmas. No que respeita ao indicador n.º 6 b), não se realiza, junto dos empregadores, a recolha 
sistematizada de todos os parâmetros, mas anualmente são efetuados questionários de satisfação aos 
empresários que têm protocolos com a Escola e que recebem alunos em Formação em Contexto de 
Trabalho, bem como através da avaliação dos Planos de Formação dos alunos estagiários, realizada 
pelos empresários, existindo, por isso, algum feedback relativamente ao desempenho dos alunos.  

São ainda fontes de informação o Programa Informático de Alunos, sinópticos da MISI, após 
exportação dos dados, e os resultados anuais dos questionários resultantes do SPO – Gabinete de 
Inserção Profissional. Um dos objetivos do GIP é acompanhar periodicamente o percurso dos alunos, 
após a conclusão dos seus cursos. Decorrente dos contactos, quer telefónicos quer pessoais, com os 
diplomados, são calculadas taxas de empregabilidade, taxas de empregabilidade na área da formação, 
taxas de prosseguimentos de estudos e outras formações, bem como taxas de desemprego. 

Os dados obtidos e as reflexões/conclusões produzidas por todos os intervenientes, no âmbito 
deste processo sistemático de avaliação, permitem obter uma visão global da escola e consolidar um 
diagnóstico nas suas múltiplas vertentes. 

INDICADOR EQAVET: Indicador nº 4  
Taxa de conclusão em cursos de Ensino e Formação Profissional 

Fonte de recolha  • Plataforma e-Schooling 
• Livros de termos 

Como serão recolhidos/ Quem • Grupo Dinamizador da Qualidade – EQAVET e GIP 
 

Quando serão recolhidos 
• Final do ano letivo 
• Até 31/12 do ano letivo seguinte 

 
Que tipo de análise/ Quem 

• Quantitativo - Cálculo do indicador - Cumprimento de metas comprometidas em 
candidatura 

• Qualitativo: Reflexão sobre os resultados – apreciação qualitativa Direção Pedagógica, 
GDQ e Conselho Pedagógico 

Comunicação 

• Conselho Pedagógico, Diretores de Curso, Professores  
• Reunião geral de Professores / funcionários 
• Divulgação no website  
• Stakeholders externos  
• Encarregados de Educação 

Utilização da informação 
• Revisão do Sistema – GDQ 
• Introdução de ações de melhoria – Plano de ação  
• Balanço Pedagógico final do ano letivo 

INDICADOR EQAVET:  Indicador n.º 5 
Taxa de colocação após conclusão dos cursos de EFP 

Fonte de recolha  • Contacto telefónico com os recém-graduados  
• Serviço de Psicologia e Orientação - GIP 
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Como serão recolhidos/ Quem • Inquérito via telefone 
• Serviço de Psicologia e Orientação - GIP 

    Quando serão recolhidos • 4 semanas após a conclusão do curso (informação para POCH)  
• 12 meses após a conclusão do curso  

 
Que tipo de análise/ Quem 

• Quantitativo: Cálculo do indicador - Cumprimento  
• Qualitativo: Reflexão sobre os resultados – apreciação qualitativa Direção Pedagógica, 

GDQ e Conselho Pedagógico 

Comunicação 

• Conselho Pedagógico, Diretores de Curso; Professores 
• Reunião geral de Professores / funcionários  
• Divulgação no website 
• Stakeholders externos 
• Encarregados de Educação  

Utilização da informação 
• Revisão do Sistema – GDQ  
• Balanço Pedagógico final do ano letivo  
• Introdução de ações de melhoria – Plano de ação 

INDICADOR EQAVET:  Indicador n.º 6 a) 
6 b) Utilização das competências adquiridas no local de trabalho (indicador de resultado) 

Fonte de recolha  • Contacto telefónico com os recém-graduados  
• Serviço de Psicologia e Orientação  

Como serão recolhidos/ Quem • Inquérito telefónico 
• Serviço de Psicologia e Orientação - GIP  

Quando serão recolhidos • 12 meses após a conclusão do curso  
 

Que tipo de análise/ Quem 
• Quantitativo: Cálculo do indicador  
• Qualitativo: Reflexão sobre os resultados obtidos 

Comunicação 

• Conselho Pedagógico, Diretores de Curso; Professores 
• Reunião geral de Professores / funcionários  
• Divulgação no website 
• Stakeholders externos/ Encarregados de Educação 

Utilização da informação • Balanço Pedagógico final do ano letivo  
• Introdução de ações de melhoria – Plano de ação 

INDICADOR EQAVET:  Indicador nº 6 b3)  
Taxa de empregadores que estão satisfeitos com os formandos que completaram um curso de EFP 

Fonte de recolha  • Inquérito às Entidades Empregadoras  
• Serviço de Psicologia e Orientação - GIP 

Como serão recolhidos/ Quem • Inquérito às Entidades Empregadoras  
• Serviço de Psicologia e Orientação - GIP 

Quando serão recolhidos • 12 meses após a conclusão do curso 
 

Que tipo de análise/ Quem 
• Quantitativo: Cálculo do indicador Cumprimento de metas estabelecidas  
• Qualitativo: Reflexão sobre os fatores que condicionaram /favoreceram o resultado 

Comunicação 

• Conselho Pedagógico, Diretores de Curso; Professores 
• Reunião geral de Professores / funcionários  
• Divulgação no website 
• Stakeholders externos/ Encarregados de Educação 

Utilização da informação • Balanço Pedagógico final do ano letivo  
• Introdução de ações de melhoria – Plano de ação 

 
 


