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RELATÓRIO DO OPERADOR 

 

 

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

  

1.1 Indicar o nome da entidade formadora.  
Escola Profissional de Murça 
 

 

1.2 Indicar a morada e contactos da entidade formadora. 
Rua Marquês de Vale Flor Nº 2 5090-138 Murça 

 

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

Maria Amélia Pereirinha Miguéis Morais. Diretora Pedagógica. 934175548   

 

1.3.1 Indicar o nome da entidade proprietária e respetivo representante. 

Câmara Municipal de Murça. António Luís Marques. 

Santa Casa da Misericórdia de Murça. Maria Edite Fernandes Sousa 

 

1.3 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. 

Missão: 

A EPM tem por missão a formação de técnicos intermédios altamente qualificados, capazes 

de planear, executar e coordenar o trabalho de forma autónoma e responsável, através de 

um projeto educativo que os torne capazes de delinear e gerir, com sucesso, um percurso 

pessoal e profissional ao longo da vida, dotando-os de conhecimentos e vivências que lhes 

permitam uma relação efetiva e duradoura com o mercado de trabalho assim como uma 

educação voltada para a cidadania.  

Visão: 

Ser reconhecida, constituir-se e afirmar-se como uma instituição de qualidade e de referência 

regional e nacional, no âmbito do ensino e formação profissional, proporcionando a todos os 
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alunos uma experiência formativa de excelência, capacitando assim, o tecido empresarial 

regional com base na diferenciação do ensino. Vencer todos os desafios que lhe são 

colocados, ouvindo pareceres do meio envolvente, adotando estratégias e inovando 

processos capazes de a conduzir à prossecução dos seus objetivos estando conscientes de 

que enquanto Escola Profissional de Murça: 

a) Temos realidades distintas ao nível da demografia;  

b) Diferentes contextos no tecido social;  

c) Diferentes realidades no tecido empresarial;  

d) Uma concorrência local e regional singular. 

Objetivos Estratégicos: 

A Escola Profissional de Murça considera os seguintes objetivos e metas: 

a) Reduzir o abandono escolar. 

Meta: Reduzir o abandono escolar em 3% durante os próximos 3 anos. 

b) Aumentar a assiduidade dos alunos. 

Meta: Aumentar em 3% o nível de assiduidade global da escola. 

c) Reduzir os casos de indisciplina. 

Meta: Reduzir os processos disciplinares em 6%. 

d) Aumentar o rácio de participação da comissão de estudantes nas atividades da escola 

Meta: Aumentar a participação dos alunos na realização e dinamização de atividades na 

escola em 9%. 

e) Aumentar a taxa dos alunos para o sucesso escolar. 

Meta: Aumentar a taxa de conclusão em 3% durante os próximos 3 anos. 

f) Promover o espírito empreendedor e a capacidade de iniciativa dos alunos em ações 

externas. 

http://www.qualidade.anqep.gov.pt/default.aspx
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Meta: Aumentar os conhecimentos e a participação em projetos e iniciativas de natureza 

empreendedora em 10%. 

g) Melhorar a satisfação dos nossos clientes. 

Meta: Aumentar em 9% o grau de satisfação global dos alunos. 

h) Aumentar a qualidade do serviço prestado 

Meta: Aumentar em 9% a qualidade do serviço prestado. 

i) Aumentar a participação dos pais/Encarregados de Educação. 

Meta: Aumentar a participação e acompanhamento na vida escolar e maior interação nas 

atividade promovidas em 30%. 

j) Promover ações de formação contínua. 

Meta: Realizar formação de acordo com a legislação em vigor (40H). 

K) Promover a avaliação de competências dos docentes. 

Meta: Sistematizar a avaliação de competências dos docentes. 

l) Aumentar a ligação entre a escola, o tecido empresarial, universidades e instituições a nível 

local e regional 

Meta: Aumentar em 5% o número de parcerias/protocolos com empresas e instituições, nos 

próximos 3 anos. 

m) Reduzir custos. 

Meta: Reduzir custos fixos em 6%. 

n) Aumentar receitas próprias da escola. 

Meta: Aumentar receitas próprias em 4%. 

o) Aumentar o rácio do parque informático por aluno na escola. 

Meta: Aumentar em 6,5% o número de computadores por aluno. 

http://www.qualidade.anqep.gov.pt/default.aspx
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p) Melhorar o espaço físico da escola. 

Meta: Aumentar o grau de satisfação relativamente ao espaço escolar em 3%. 

q) Aumentar o número de alunos/formandos na escola 

Meta: Obter um crescimento de alunos/formandos em 4%. 

 

 

1.5 Inserir o organigrama da instituição.    
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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/Formandos  

(Totais por curso,  

em cada ano letivo) * 

17/18 18/19 19 /20 

N.º    
T/GF  

N.º   
AL 

N.º    
T/GF 

N.º   
AL 

N.º    
T/GF 

N.º   
AL 

1.6 Técnico de Gestão e Programação de 
Sistemas Informáticos 

0,5 9     

1.6 Técnico de Vendas 0,5 8     

1.6 Técnico de Comunicação - Marketing, 
Relações Publicas e Publicidade 

0,5 11 0,5 9   

1.6 Técnico de Multimédia 0,5 10 0,5 9   

1.6 Técnico de Comércio 0,5 9 0,5 5 0,5 5 

1.6 Técnico de Desporto 0,5 11 0,5 9 0,5 8 

1.6 Técnico de Fotografia 1 18 1 18 2 34 

1.3 Operador de Informática 1 13     

1.6 Técnico de Mecatrónica Automóvel   1 23 1 18 

1.6 Técnico de Massagem de Estética e 
Bem-Estar 

  1 18 1 14 

1.3 Operador de Fotografia   1 16   

1.6 Animador Sociocultural      0,5 12 

1.6 Técnico de Instalação Elétricas     0,5 13 
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1.7 Selecionar a situação da instituição face à implementação do sistema de garantia da 
qualidade:   

 

   

 

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

A escola está organizada em processos que identificam as atividades a desenvolver, em cada 

uma das fases do processo, facilitando o processo de planeamento, execução, monitorização, 

avaliação e revisão das mesmas. 

Ao longo do seu percurso, tem tentado implementar algumas boas práticas alinhadas com o 

ciclo de melhoria contínua, sendo esta fase de implementação do Sistema de Garantia da 

Qualidade alinhado com o quadro EQAVET, um momento de mudança e de melhoria, 

enquadrado também com a mudança de paradigma preconizado pelos decretos-lei 54 e 

55/2018 de 6 de julho, o que motivou a definir os objetivos definidos para o processo de 

alinhamento, os quais se enquadram nos domínios estratégicos definidos no Projeto Educativo, 

a saber:  

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. Melhorar a qualidade do processo formativo, dando resposta às necessidades dos alunos.  

4.Elevar os níveis de participação de todos os elementos da comunidade escolar no processo 

educativo e formativo; 

5. Elevar o sucesso escolar; 

6.Reduzir as taxas de absentismo e de abandono escolares; 

7. Reduzir os problemas de indisciplina; 

8. Melhorar globalmente o perfil do/a aluno/a ou formando/a ao nível da formação escolar, 

ética e moral; 

9.Elevar a empregabilidade; 

10.Melhorar a comunicação externa.  

- Criação de um sistema alinhado com o quadro EQAVET.  

- Adaptação do sistema em uso ao quadro EQAVET. 

http://www.qualidade.anqep.gov.pt/default.aspx
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1.9 Preencher a tabela infra, indicando quando foram desenvolvidas as etapas do processo 
de alinhamento com o Quadro EQAVET. 

 

Etapas do processo de alinhamento com o 
Quadro EQAVET 

Data Início 
(mês/ano) 

Data Conclusão 
(mês/ano) 

Elaboração do Documento Base para o alinhamento Setembro 2019 Novembro 2019 

Elaboração do Plano de Ação para o alinhamento  Setembro 2019 Novembro 2019 

Recolha de dados – Indicador 4a) 
Conclusão dos cursos 

Julho 2019 Outubro 2019 

Recolha de dados – Indicador 5a) 
Colocação dos diplomados 

Julho 2019 Abril 2020 (2ª 
recolha) 

Recolha de dados – Indicador 6a) 
Ocupação dos diplomados 

Julho 2019 Abril 2020 (2ª 
recolha) 

Recolha de dados – Indicador 6b3) 
Satisfação dos empregadores 

Julho 2019 Julho 2020  

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

Julho 2019 Julho 2020  

Identificação das melhorias a introduzir na gestão da 
EFP 

Fevereiro 2020 Junho 2020  

Elaboração do Relatório do Operador  Maio 2020 Junho 2020  

Anexo 1 ao Relatório do Operador - Plano de 
Melhoria 

Abril 2020 Junho 2020  

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

Maio 2020 Junho 2020  

Observações: Em setembro de 2019 a escola teve uma profunda alteração ao nível da 
estrutura diretiva, facto que condicionou significativamente o percurso de implementação 
do processo EQAVET. No entanto, o mesmo foi reiniciado com a nova gestão que procurou 
desde o início ultrapassar as dificuldades surgidas na fase de transição, procurando 
readaptar-se o mais breve possível, após um período de estagnação e readaptação. 

 

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

DP 001 – Regulamento Interno https://www.epmurca.edu.pt/escola.html 

 

DP.002 – Projeto Educativo/Documento base https://www.epmurca.edu.pt/escola.html 

 

DP.010 - Plano Anual de Atividades https://www.epmurca.edu.pt/escola.html  

http://www.qualidade.anqep.gov.pt/default.aspx
https://www.epmurca.edu.pt/escola.html
https://www.epmurca.edu.pt/escola.html
https://www.epmurca.edu.pt/escola.html
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II. Gestão da oferta de EFP considerando os princípios EQAVET 

 

Descrever os procedimentos desenvolvidos pela instituição que evidenciam a aplicação de 
cada uma das fases do ciclo de garantia e melhoria da qualidade na gestão da oferta de EFP. 

 

2.1 Fase de Planeamento  

A primeira fase do processo de garantia da qualidade, o planeamento, permite perceber a 

realidade atual, delinear estratégias para construir o futuro, refletindo a visão estratégica 

partilhada por todos/as os/as envolvidos/as. 

Nesta fase são definidos os objetivos e as metas a atingir, que devem estar alinhados com os 

objetivos e metas europeus, nacionais e regionais. São definidas também as ações a 

desenvolver, pelo que é determinante a auscultação das partes interessadas, a monitorização e 

autoavaliação regulares. 

Definimos metas e objetivos tendo por base o Acordo de Parceria 2014/2020, a Estratégia 

Europa 2020 e o Programa Operacional do Capital Humano, que definem políticas europeias no 

âmbito do Ensino e Formação Profissional. A nível nacional, seguimos as orientações da Agência 

Nacional para a Qualificação e o Ensino Profissional (ANQEP) que, em articulação com a DGEstE 

e as Comunidades Intermunicipais /Áreas Metropolitanas procedem à concertação das redes 

locais. Foram tidos também em consideração os dados internos, devidamente recolhidos e 

tratados. 

As ações foram delineadas ouvidos os stakeholders, em diferentes momentos de trabalho, 

decorridos ao longo do ano letivo, – Reuniões de Conselho Consultivo (realizadas em fevereiro 

e julho) de Direção Pedagógica e Conselho Coordenador Pedagógico, de Conselhos de Turma 

(com a periodicidade mensal e ou trimestral, de acordo com o RI) com alunos/as e 

formandos/as, Encarregados/as de Educação, assim como através de contactos com 

empresários e instituições locais e regionais.  

A cada objetivo, com particular destaque para as taxas de conclusão de curso, taxas de colocação 

no mercado de trabalho e grau de satisfação dos empregadores, fizeram-se corresponder 

diferentes indicadores e metas. Foram definidos ainda outros objetivos, concretamente elevar 

a participação de todos os elementos da comunidade escolar no processo educativo e formativo, 

reduzir as taxas de absentismo e de abandono escolares, reduzir os problemas de indisciplina, 

melhorar globalmente o perfil do/a aluno/a ou formando/a, elevar a taxa de prosseguimento de 

estudos, melhorar o desempenho e a organização interna da Escola, melhorar as instalações e 

equipamentos e melhorar a comunicação externa, para os quais foram também definidos 

indicadores e metas. Importa referir que se têm implementado significativas melhorias, no 

sentido de se aferir o cumprimento dos objetivos e respetivas metas, o que permitirá introduzir 

alterações pontuais, no sentido do cumprimento atempado do que nos propomos. 

Os resultados são monitorizados de acordo com o calendário definido e pelos responsáveis 

determinados.  

http://www.qualidade.anqep.gov.pt/default.aspx
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Os documentos de gestão, designadamente o Regulamento Interno (reformulado no início de 

cada ano letivo) e o Documento Base, explicitam as responsabilidades dos diversos 

intervenientes nos diferentes processos da Escola e, mais concretamente, no que respeita ao 

processo de garantia da qualidade. 

Embora, desde há vários anos, se apliquem instrumentos e processos de avaliação aos diversos 

intervenientes no processo formativo, cabe-nos melhorar os instrumentos, assim como a 

divulgação dos resultados. De salientar ainda que a avaliação do grau de satisfação dos 

empregadores está a ser implementada pela primeira vez, processo no entanto difícil de aplicar. 

Todavia, iniciou-se no mês de junho o reforço desses contactos, estando em curso um conjunto 

de ações levadas a efeito por formadores e elementos diretivos da escola com empresas da 

região. 

Ao longo dos anos temos celebrado protocolos e parcerias com empresas e instituições, quer 

para formação em contexto de trabalho, quer para o desenvolvimento de outros projetos, 

destacando-se os protocolos com Instituições locais e regionais. Saliente-se que se estão a 

dinamizar protocolos já existentes, nomeadamente com a Câmara Municipal de Murça, UCC - 

Murça, Cruz Vermelha – delegação de Murça Centro de Memória, tendo-se celebrado ainda um 

novo protocolo com o IPV em outubro de 2019. 

A oferta formativa é definida tendo em conta as orientações das entidades da tutela, as 

necessidades do mercado de trabalho, a procura pelos/as candidatos/as e encarregados/as de 

educação, a opinião dos stakeholders, bem como os recursos humanos, materiais e o 

conhecimento acumulado da Escola.  

A oferta formativa é do conhecimento de todos os colaboradores docentes e não docentes, os 

quais cooperam na sua divulgação e na captação de novos alunos/as e formandos/as.  

Apesar de, há vários anos, implementarmos processos de autoavaliação, não tínhamos um 

modelo de garantia da qualidade instituído, com a sistematização a que tal obriga. Por 

conseguinte, a adoção do presente modelo de garantia da qualidade permitirá sistematizar 

todos os processos e respetiva avaliação.  

Estamos a trabalhar na avaliação de todas as dinâmicas, de uma forma sistematizada, que 

resultará num relatório anual de atividades.  

Todos os recursos humanos procedem também a uma auto e heteroavaliação, da qual 

resultarão relatórios finais. Neste sentido, vamos também implementar este procedimento para 

o pessoal não docente no final do ano letivo ( agosto e setembro). 

 

2.2 Fase de Implementação  

 

A implementação do sistema de garantia da qualidade pressupõe o envolvimento efetivo de 

todos os stakeholders, num trabalho orientado para a consecução dos objetivos e metas 

definidos no Projeto Educativo e no Plano Anual de Atividades.  

Os recursos humanos e materiais da escola estão devidamente dimensionados para a 

concretização do seu Projeto, destacando-se o empenho de todos com vista a alcançar os 

objetivos e metas definidos. Refira-se também a existência de protocolos de partilha de recursos 

http://www.qualidade.anqep.gov.pt/default.aspx
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materiais, que têm permitido às partes envolvidas superar algumas limitações em termos de 

instalações e equipamentos.  

São dinamizadas ações de formação para docentes e não docentes, tendo em atenção a 

auscultação prévia efetuada, assim como as necessidades verificadas pela Direção e os objetivos 

do Projeto Educativo da Escola.  

No sentido de melhorar globalmente o perfil dos/as alunos/as e dos/as formandos/as são 

implementadas ações de formação e sessões de esclarecimento de temas pertinentes, 

organizadas pela Direção, professores/as ou Serviços de Psicologia e Orientação, 

frequentemente em parceria com entidades ou instituições locais e regionais, assim como com 

empresários das áreas de formação em vigor. De referir que a situação presente, de pandemia 

pelo COVID-19, tem condicionado a realização de algumas atividades previstas no PAA, no 

entanto, concretizamos formação no âmbito do empreendedorismo, numa parceria com a CIM 

Douro, escola segura/comportamentos de risco, através de ações levadas a efeito com a 

colaboração da Guarda Nacional Republicana. 

As parcerias estabelecidas com o tecido empresarial, permitirem o desenvolvimento da 

Formação em Contexto de Trabalho, contudo percebemos que podemos alargar a articulação 

permanente Escola-Empresas, através da qual nos é possível melhor perceber como adequar a 

formação à realidade empresarial, aprofundando o envolvimento entre escola/meio.  

As apresentações públicas das Provas de Aptidão Profissional e as Provas de Avaliação Final 

contam com a participação de representantes de empresas, bem como com personalidades de 

reconhecido mérito na área da formação profissional ou dos setores de atividade afins ao curso. 

Encontramo-nos em fase de implementação do sistema de garantia da qualidade alinhado com 

o Quadro EQAVET, sendo nosso compromisso realizar, até ao final do ano letivo, a avaliação 

mais globalizante de todo o processo. Foram aplicados instrumentos de avaliação diversos, os 

quais serão complementados no final do ano letivo. 

No âmbito da autoavaliação que habitualmente praticamos, recolhemos e tratamos dados 

relativos às taxas de conclusão, taxas de sucesso escolar, taxas de abandono, taxas de 

absentismo, taxas de ocorrências disciplinares, taxas de colocação no mercado de trabalho e de 

prosseguimento de estudos.  

Aplicamos inquéritos aos diferentes stakeholders, sentindo necessidade de auscultar com maior 

amplitude os empregadores, a fim de aferirmos o seu grau de satisfação. 

 

2.3 Fase de Avaliação  

 

A avaliação é transversal a todos os intervenientes do processo formativo e organizativo da 

Escola.  

O processo de avaliação dos/as formandos/as é contínuo e permanentemente monitorizado 

mensalmente aquando das reuniões de equipa pedagógica. No final do ano letivo, o ciclo de 

avaliação completa-se, através de reuniões de conselho de turma, de conselho de direção 

pedagógica e de conselho coordenador pedagógico. Nestas reuniões são analisados os 

resultados do ano letivo, em termos quantitativos e qualitativos, expressando-se as sugestões 

de melhoria e alterações a introduzir no ano letivo seguinte a reflexão em torno dos processos 
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de ensino-aprendizagem, de modo a que os momentos de avaliação proporcionem 

oportunidades de auto-reflexão e de crescimento partilhado, numa lógica de melhoria contínua 

do processo formativo e ainda uma maior implicação dos atores na melhoria da qualidade do 

serviço prestado.  

O processo de avaliação procurou incluir o ponto de vista de todos os intervenientes no processo 

educativo. Os alunos, os encarregados de educação e todos os colaboradores pronunciam-se 

sobre a avaliação da satisfação da formação desenvolvida e sobre as diversas áreas de 

funcionamento da escola, mediante a resposta a um inquérito anónimo, já se efetuaram 

inquéritos aos Encarregados de Educação e aos alunos/as, estando a ser preparados outros para 

aplicar ao pessoal docente e não docente. As entidades empregadoras são inquiridas sobre os 

níveis de satisfação quanto às competências dos alunos recém-graduados e quanto ao 

acompanhamento realizado pelos respetivos professores/orientadores das FCT. 

Para este processo concorrem diversos critérios de avaliação, os quais são amplamente 

discutidos nas reuniões de Conselho de Turma. A nossa plataforma de gestão escolar permite 

que os/as encarregados/as de educação consultem a avaliação dos/as seus/suas educandos/as, 

assim como tenham conhecimento diário das suas faltas de assiduidade. Face à falta de 

aproveitamento dos/as alunos/as e formandos/as ou à ultrapassagem do limite de faltas são 

acionados planos individuais de recuperação. 

São também avaliados/as todos os profissionais e estruturas da Escola, sendo possível identificar 

a necessidade de acionar mecanismos que permitam uma maior satisfação dos/as 

envolvidos/as. No processo de avaliação intervêm docentes, não docentes, formandos/as, 

encarregados/as de educação, entidades colaboradoras na FCT e empregadores. 

São ainda avaliadas todas as atividades, quer pelos alunos/as e formandos/as, quer pelos/as 

professores/as responsáveis, após a realização da atividade. 

Do processo de avaliação resultam relatórios, que servem de alavanca para se acionar 

mecanismos de melhoria contínua. 

 

2.4 Fase de Revisão  

 

Sendo o primeiro ano de implementação do processo de garantia da qualidade alinhado pelo 

quadro EQAVET, tudo o que podemos dizer, são as boas práticas que temos decidido realizar. 

Encontramo-nos ainda num período de implementação e adaptação ao mesmo e, conscientes 

do desafio de impor disciplina e envolvimento de todos no processo. Ainda assim, é nosso 

objetivo que a fase de revisão assente na informação recolhida no processo de avaliação e é 

sintetizada e revista de forma aprofundada no final do ano letivo no relatório de auto -avaliação 

(balanço geral e final). 

A fase de revisão para a escola, articula os dados recolhidos nos diversos momentos de 

avaliação, posiciona o desempenho da escola nos processos definidos e afere o grau de 

cumprimento do objetivos e metas traçadas no planeamento. Têm como objetivo principal a 

sistematização de um conjunto de informações que nos permitem tomar decisões e proceder a 

alterações. Este é e será um processo de aprendizagem contínuo, em que é necessário envolver 

e responsabilizar, cada vez mais, todos os atores do processo formativo. 

http://www.qualidade.anqep.gov.pt/default.aspx
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Os resultados da fase de revisão serão partilhados com a comunidade educativa, como uma 

oportunidade de reflexão e de participação ativa e envolvida, através da reunião do conselho 

consultivo e outras reuniões, que visam fomentar o diálogo e favorecer a mudança.  

Dispomos já de alguns resultados do processo de avaliação e a sua divulgação e análise será 

realizada na escola e posteriormente divulgada no seu site. 

A auscultação de todos os stakeholders passará a ser mais sistemática e os resultados cada vez 

mais divulgados. Da reflexão sobre os resultados resultará a definição de planos de ação 

ajustados, conducentes a uma melhoria contínua.   

 

 

 

III. Áreas de melhoria na gestão da oferta de EFP 

 

Apresentar o Plano de Melhoria, através do preenchimento do Anexo 1 ao presente 
relatório.  

 

 

IV. Fontes de evidência do cumprimento dos critérios de conformidade 
EQAVET 

 

Enumerar os documentos e os critérios que evidenciam, através do preenchimento do 
Anexo 2 ao presente relatório.  

 

 

V. Conclusão 

 

Apresentar as mudanças resultantes do alinhamento do sistema de garantia da qualidade 
com o Quadro EQAVET na gestão da melhoria contínua da oferta de EFP. 

 

A Equipa de Monitorização da Qualidade considera que a implementação deste projeto, assente 

em diversos procedimentos devidamente sistematizados no cumprimento dos pressupostos do 

quadro EQAVET, se assumiu de enorme importância, constituindo-se como um exercício 

fundamental de permanente reflexão sobre a ação desenvolvida, tendo como máxima a 

melhoria contínua.  

Este foi um ano de desenvolvimento, consolidação e melhoria de diversas práticas, com vista à 

elevação do grau de satisfação dos stakeholders e, particularmente, tendo como principal 

objetivo que os/as formandos/as, principais destinatários, melhorem os seus desempenhos, 

salientando-se o esforço encetado para o maior envolvimento dos diversos atores. 
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A fase de planeamento do sistema de garantia da qualidade, iniciada em junho 2019, foi 

determinante, estabelecendo-se um fio condutor para o desenvolvimento de todo o processo. 

Após a constituição da Equipa de Monitorização da Qualidade, num trabalho articulado entre 

diferentes stakeholders, foram definidas responsabilidades, estabelecido um mapa de 

planeamento interno e deu-se início à construção e/ou atualização de documentos 

estruturantes como Estatutos, Regulamento Interno, Documento Base – Projeto Educativo e 

Política da Qualidade. Foram ainda elaborados e melhorados diversos documentos que 

sustentam as práticas internas, assim como se procedeu à codificação dos modelos em uso.  

Sendo da máxima importância o envolvimento dos stakeholders nas diversas fases do processo, 

a Escola está a trabalhar no sentido da sua maior participação. 

A partilha e divulgação de diversos documentos, quer internamente quer externamente, assim 

como a melhoria ao nível da comunicação, através de reuniões, correio eletrónico e website, 

contribuem para o maior envolvimento de todos, assim como para a maior transparência do 

processo implementado. 

A monitorização sistemática e a partilha de resultados obtidos possibilitam uma permanente 

análise, deteção de desvios e rápida intervenção, tendo em vista atingir as metas definidas.  

As melhorias esperadas só serão possíveis de alcançar se trabalharmos com profissionais 

capazes e motivados, pelo que se procedeu à auscultação das necessidades de formação e 

definiu-se o plano de formação. 

A Escola mantém-se focada nos/as formandos/as e particularmente na sua individualidade, 

tendo por objetivo melhorar globalmente as competências profissionais e pessoais de cada um, 

de acordo com o seu ritmo de aprendizagem, cumprindo o definido nos decretos-lei 54 e 55 de 

2018. 

Apesar das dificuldades e impedimentos de concretização de algumas atividades, face à 

conjuntura atual, a Escola rapidamente adotou o ensino à distância, adequando as estratégias 

aos/as formandos/as. 

Consideramos que o trabalho desenvolvido ao longo deste ano tem contribuído em muito para 

a melhor consecução do Projeto Educativo e dos objetivos propostos, no sentido de firmar o 

compromisso com a qualidade do ensino que a Escola ministra. 
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Os Relatores  

Amélia Morais 

(Direção Pedagógica) 

__________________________________ 

 

Francisco Silva 

(Direção Administrativa e Financeira) 

__________________________________ 

 

Maria José Marques 

(Responsável da qualidade) 

__________________________________ 

 

 

(Murça, 30 de junho de 2020) 

 

 

DOCUMENTOS ANEXOS 

 

Anexo 1 – Plano de Melhoria 

 

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

http://www.qualidade.anqep.gov.pt/default.aspx


                                                                                                                                            

ROA1/ Escola Profissional de Murça  1/ 4 
 

Anexo 1 - Plano de Melhoria 
 

 

 

1. Análise contextualizada dos resultados dos indicadores EQAVET selecionados, e de outros em uso, e da aferição dos descritores 

EQAVET/ práticas de gestão que sustentam o presente Plano de Melhoria 

 

Desde o início deste processo de adoção de um modelo de garantia de qualidade alinhado pelo Quadro EQAVET, realizamos uma Reunião de Conselho 

Consultivo, porém, conscientes da importância do envolvimento dos stakeholders neste processo de melhoria contínua da Escola, definimos como objetivo a 

alcançar intensificar o seu envolvimento, bem como alargamento dos membros do conselho consultivo a novos stakeholders, estando outra reunião 

calendarizada para junho de 2020. 

 As outras áreas de melhoria definidas, concretamente as dificuldades na manutenção da comunicação com os diplomados e consequentemente com as 

entidades empregadoras, estão diretamente relacionadas com os indicadores EQAVET, 5) – Taxa de colocação após conclusão de cursos, e 6) Utilização das 

competências adquiridas no local de trabalho, pelo que urge a tomada de ações conducentes à auscultação mais ampla. 

 

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

Área de 

Melhoria 
Descrição da Área de Melhoria Objetivo 

Descrição do objetivo e metas a alcançar  

(quando disponível, indicar o ponto de partida) 

AM1 Reduzir o abandono escolar O1 Reduzir o abandono escolar em 3% (10,3%) 

AM2 Aumentar a assiduidade dos alunos O2 Aumentar em 3% o nível de assiduidade global da escola  

AM3 Melhorar a média de módulos concluídos O3 Aumentar a taxa de sucesso modular/escolar em 3% 

AM4 Sistematizar a formação contínua  O4 Realizar formação de acordo com a legislação em vigor (40 H). 
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AM5 
Aumentar a participação dos pais e encarregados de 

educação  
O5 

Aumentar a participação e acompanhamento na vida escolar e 

maior interação nas atividades promovidas em 30%. 

 

AM6 
Aumentar o rácio do parque informático por aluno na 

escola. 
O6 Aumentar em 6,5% o número de computadores por aluno. 

AM7 
Alargamento dos elementos constituintes do 

conselho consultivo 
O7 

Melhorar a qualidade do serviço prestado em 9% 

Necessidade de reforço do envolvimento da escola com os stackholders 

externos  

AM8 Aumento do número de alunos/formandos na escola O8 Obter um crescimento de alunos/formandos em 4%. 

AM9 
Aumento da taxa de empregabilidade na área de 

formação 
O9 

Melhorar a satisfação dos nossos clientes/ continuar a promover uma 

estreita ligação entre a escola, o tecido empresarial, universidades e 

instituições a nível local e regional em 5% 

 

3. Identificação das ações a desenvolver e sua calendarização (inserir/eliminar/formatar, tanto quanto necessário) 

 

Área de 

Melhoria 
Ação Descrição da Ação a desenvolver 

Data Início 

(mês/ano) 

Data Conclusão 

(mês/ano) 

AM1 A1 
Contacto (s) direto (s) com encarregado (s) de educação e responsáveis técnicos da CPCJ e 

Segurança Social 
Setembro 2019 Julho 2020 

AM2 A2 
Alteração do Regulamento Interno: agravamento da penalização financeira decorrente do 

excesso grave de faltas 
Outubro 2019 Outubro 2019 

AM3 A3 Participação em projetos escolares de âmbito regional de empreendedorismo Setembro 2019 Julho 2020 

AM4 A4 
Criação do Plano de Formação da EPM, com base no diagnóstico de necessidades aplicado 

aos(às) colaboradores(as) 
Janeiro 2020 Dezembro 2020 
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AM5 A5 Aplicação de questionários de satisfação aos pais e encarregados de educação Maio 2020 Maio 2020 

AM6 A6 
Reparação e aquisição de equipamento informático e digital necessário para a lecionação das 

disciplinas / UFCD 
Setembro 2019 Julho 2020 

AM7 A7 Alargamento dos elementos constituintes do conselho consultivo Abril 2020 Julho 2020 

AM8 A8 
Contratação de serviços externos para reformulação/melhoria da imagem e meios de 

promoção da escola 
Maio 2020 Setembro 2020 

AM9 A9 
Workshops em parceria com empresas / visitas de acompanhamento pós formação / reforço 

dos protocolos com os Stakeholders externos 
Setembro 2019 Julho 2020 

 

4. Mecanismos previstos para monitorização do Plano de Melhoria 

 

Com vista à monitorização do Plano de Melhoria, a Equipa de Monitorização da Qualidade da Escola promoverá reuniões com as diversas estruturas envolvidas 

na consecução das ações delineadas. As reuniões, das quais resultarão atas, visam refletir sobre os resultados apurados e, em caso de desvios, redefinir novas 

ações de melhoria 

 

5. Formas previstas para divulgação do Plano de Melhoria 

 

O Plano de Melhoria será divulgado internamente, através de reuniões com as diferentes estruturas nomeadamente do conselho consultivo. Externamente 

será feita divulgação através do site da Escola. 

 

6. Observações (caso aplicável)  
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Os Relatores  

  

Amélia Morais 

(Direção Pedagógica) 

__________________________________ 

Francisco Silva 

(Direção Administrativa e Financeira) 

__________________________________ 

Maria José Marques 

(Responsável da qualidade) 

__________________________________ 

 

Murça, 30 de junho de 2020 
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Anexo 2 - Fontes de evidência do cumprimento dos critérios de conformidade EQAVET 

 

 
 
 
 

Princípios EQAVET 
 
 

Fase 1 – Planeamento 
 
Critério de Qualidade 
O planeamento reflete uma visão estratégica partilhada pelos stakeholders e inclui as metas/objetivos, as ações a desenvolver e os 
indicadores adequados. 
 
Descritores Indicativos  
- As metas/objetivos políticos europeus, nacionais e regionais são refletidos nos objetivos locais fixados pelos prestadores de EFP 
- São fixados e supervisionados metas/objetivos explícitos 
- É organizada uma consulta permanente com as partes interessadas a fim de identificar necessidades locais/individuais específicas 
- As responsabilidades em matéria de gestão e desenvolvimento da qualidade foram explicitamente atribuídas 
- O pessoal participa desde o início do processo no planeamento, nomeadamente no que se refere a desenvolvimento da qualidade 
- Os prestadores planeiam iniciativas de cooperação com outros prestadores de EFP 
- As partes interessadas participam no processo de análise das necessidades locais 
- Os prestadores de EFP dispõem de um sistema de garantia da qualidade explícito e transparente 

 Práticas de gestão da EFP 
 

Critérios  de conformidade 
EQAVET 

(Cf. Anexo 10) 

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

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

 
 
C1. Planeamento  
 
 
C5. Diálogo institucional 
para a melhoria contínua 
da oferta de EFP 
 
 
 
 
 

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

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

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

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

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

 
 P7 

Os profissionais participam, desde o início, no planeamento dos diferentes aspetos da oferta 
formativa, incluindo o processo de garantia da qualidade. 
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Envolvimento dos stakeholders 
internos e externos 

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

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

Melhoria contínua da EFP utilizando 
os indicadores selecionados 

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

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

Fase 2 – Implementação 
 
Critério de Qualidade 
Os planos de ação, concebidos em consulta com os stakeholders, decorrem das metas/objetivos visados e são apoiados por parcerias 
diversas. 
 
Descritores Indicativos  
- Os recursos são adequadamente calculados/atribuídos a nível interno tendo em vista alcançar os objetivos traçados nos planos de 
aplicação 
- São apoiadas de modo explícito parcerias pertinentes e abrangentes para levar a cabo as ações previstas 
- O plano estratégico para desenvolvimento das competências do pessoal indica a necessidade de formação para professores e 
formadores 
- O pessoal frequenta regularmente formação e desenvolve cooperação com as partes interessadas externas com vista a apoiar o 
desenvolvimento de capacidades e a melhoria da qualidade e a reforçar o desempenho 
 

 Práticas de gestão da EFP Critérios de 
conformidade 

EQAVET 
(Cf. Anexo 10) 

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

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

 
 
C2. Implementação  
 
 
 
C5. Diálogo 
institucional para a 
melhoria contínua da 
oferta de EFP 
 
 
 
C6. Aplicação do ciclo 
de garantia e 
melhoria da qualidade 
da oferta de EFP 

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

Envolvimento dos stakeholders 
internos e externos I3 

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

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

Melhoria contínua da EFP utilizando 
os indicadores selecionados 

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

I6 
Os instrumentos e procedimentos de recolha de dados, consensualizados com os stakeholders 
internos e externos, são aplicados no quadro do processo de autoavaliação definido. 
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Princípios EQAVET 
 
 

Fase 3 – Avaliação 
 
Critério de Qualidade 
As avaliações de resultados e processos regularmente efetuadas permitem identificar as melhorias necessárias. 
 
Descritores Indicativos  
- A autoavaliação é efetuada periodicamente de acordo com os quadros regulamentares regionais ou nacionais, ou por iniciativa dos 
prestadores de EFP 
- A avaliação e a revisão abrangem os processos e os resultados do ensino, incluindo a avaliação da satisfação do formando, assim 
como o desempenho e satisfação do pessoal 
- A avaliação e a revisão incluem mecanismos adequados e eficazes para envolver as partes interessadas a nível interno e externo 
- São implementados sistemas de alerta rápido 
 

 Práticas de gestão da EFP Critérios de 
conformidade EQAVET 

(Cf. Anexo 10) 

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

A1 Mecanismos de alerta precoce para antecipar desvios aos objetivos traçados estão instituídos. 
C3. Avaliação  
 
C5. Diálogo institucional 
para a melhoria contínua 
da oferta de EFP 
 
C6. Aplicação do ciclo de 
garantia e melhoria da 
qualidade da oferta de 
EFP 

 

 
Envolvimento dos stakeholders 
internos e externos 

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

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

 
Melhoria contínua da EFP utilizando 
os indicadores selecionados 

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

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

Fase 4 – Revisão 
 
Critério de Qualidade 
Os resultados da avaliação são utilizados para se elaborarem planos de ação adequados à revisão das práticas existentes. 
 

Descritores Indicativos  
- São recolhidas impressões dos formandos sobre as suas experiências individuais de aprendizagem e o ambiente de aprendizagem 
e ensino. São utilizadas conjuntamente com as impressões dos professores, para inspirar novas ações 
- É dado amplo conhecimento público da informação sobre os resultados da revisão 
- Os procedimentos de recolha de feedback e de revisão fazem parte de um processo estratégico de aprendizagem da organização 
- Os resultados do processo de avaliação são discutidos com as partes interessadas, sendo elaborados planos de ação adequados 
Práticas de gestão da EFP 

 Práticas de gestão da EFP Critérios de 
conformidade EQAVET 

(Cf. Anexo 10) 

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

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

 
C4. Revisão 
 
C5. Diálogo institucional 
para a melhoria contínua 
da oferta de EFP 
 
C6. Aplicação do ciclo de 
garantia e melhoria da 
qualidade da oferta de 
EFP 

 
 

Envolvimento dos stakeholders 
internos e externos R2 

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

Melhoria contínua da EFP utilizando 
os indicadores selecionados R3 

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

R4 Revisões são planeadas e informam a regular atualização das práticas. 
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Fontes de evidência do cumprimento dos critérios de verificação de conformidade EQAVET (Cf. Anexo 10) 
 

Documento 
 

Código dos focos de observação evidenciados 
   

C1P1 a C1P4; C2I1 a C2I3; C3A1 a C3A4; C4R1 a C4R3; 
C5T1 e C5T2; C6T1 a C6T3. 

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

Designação Autoria Divulgação 

1- DG.001 Estatutos Interno Reuniões C6T3 

2- DP.001 Regulamento Interno Interno Site e  Reuniões C1P2, C1P3, C5T1, C6T3 

3- DP.002 Documento Base – Projeto 
Educativo 

Interno Site e Reuniões C1P1, C1P2, C1P3, C5T1, C6T3 

4- DP.003 Ata(s) de Direção 
Pedagógica 

Interno Reuniões C1P2, C3A4, C4R1, C4R3, C5T1, C5T2 

5- DP.004 Ata(s) de Conselho 
Coordenador Pedagógico 

Interno Reuniões C1P2, C3A4, C4R1, C4R3, C5T1, C5T2 

6- DP.005 Ata(s) de Conselho 
Consultivo 

Interno Reuniões C1P1, C1P2, C3A4, C4R1, C4R3, C5T1, C5T2 

7- DP.008 Ata(s) de Reuniões com 
Comissão de Estudantes 

Interno Reuniões C1P2 

8- DP.006 Ata(s) de Conselho de Turma Interno Reuniões C1P2, C1P3, C1P4, C3A4, C4R1, C5T1, C5T2 
9- DP.009 Atas(s) de Reunião Geral de 

Professores 
Interno Reuniões C1P2, C1P3, C1P4 

10- DP.007 Atas(s) de Reunião de 
Encarregados de Educação 

Interno Reuniões C1P2 

11- DGEQ.001 Plano de Ação Interno Site e Reuniões C1P1, C1P3, C6T2 
12- DGEQ.002 Processos Interno rede interna ou e-mail C1P2, C1P3, C1P4, C6T1 
13- DP.010 Plano Anual de Atividades Interno Site e Reuniões C1P2, C1P3, C1P4 
14- DGEQ.003 Monitorização de 

Indicadores 
Interno Reuniões C1P3, C3A1, C3A3, C4R2, C6T2 

15- DGEQ.007 Ata(s) do Processo de 
Alinhamento com o Quadro 
EQAVET 

Interno Reuniões C1P3 

16- DGEQ.004 Plano de Ações de Melhorias Interno Reuniões C1P3, C1P4, C3A3, C3A4, C4R1, C4R2 
17- DP.005 Protocolos/Acordos de 

Cooperação 
Interno  C1P3, C2I1 

18- R0361 Registos de assiduidade Interno  C2I2 
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19-DP.013 Relatórios de Atividades Interno Correio eletrónico C2I2 
20- DGEQ.005 Inquérito de Auscultação das 

Necessidades de Formação 
Interno Reuniões e correio 

eletrónico 
C2I3 

21- DP.013 Diagnóstico de Necessidades 
de Formação 

Interno Reuniões e correio 
eletrónico 

C2I3 

22-DP.014 Plano de Formação Interno Reuniões e correio 
eletrónico 

C2I3 

23-DRH.002 Registo de presenças em 
formações 

Interno Reuniões C2I3 

24- R0284 Monitorização das 
ocorrências disciplinares 

Interno Reuniões C3A1 

25- R0361 Monitorização das presenças 
nas atividades 

Interno Reuniões C3A1 

26- DP.003 Monitorização das presenças 
nas reuniões 

Interno Reuniões C3A1 

27- DP.015 Inquérito do Grau de 
Satisfação do Pessoal 
Docente  

Interno Reuniões e correio 
eletrónico 

C3A2, C3A4 

28- DP.015 Inquérito do Grau de 
Satisfação do Pessoal não 
Docente 

Interno Reuniões e correio 
eletrónico 

C3A2, C3A4 

29- DP.015 Inquérito do Grau de 
Satisfação dos Alunos 

Interno Reuniões e correio 
eletrónico 

C3A2, C3A4 

30- DP.015 Inquérito do Grau de 
Satisfação dos Encarregados 
de Educação 

Interno Reuniões e correio 
eletrónico 

C3A2, C3A4 

31- DP.015 Inquérito do Grau de 
Satisfação dos 
Empregadores 

 

Interno Reuniões e correio 
eletrónico 

C3A2, C3A4 

32- DP.015 Inquérito do Grau de 
Satisfação dos 
Representantes de FCT 

Interno Reuniões e correio 
eletrónico 

C3A2, C3A4 

33- DP.015 Inquérito do Grau de 
Satisfação relativo ao PAA 

Interno Reuniões e correio 
eletrónico 

C3A2, C3A4 

http://www.qualidade.anqep.gov.pt/default.aspx
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34- R0885 Registos FCT Interno Reuniões C3A4 
35- DGEQ.006 Planeamento Interno de 

Acompanhamento EQAVET 
Interno Reuniões C3A3, C4R1, C4R2 

36- R0496 Mapa de faltas ao módulo Interno  Reuniões C3A3 
37- DGEQ.007 Avaliação da Satisfação 

Global 
Interno Site e Reuniões C4R3, C5T2 

 

Observações 

Consideramos o correio eletrónico uma evidência no que respeita à participação de stakeholders, porém não enunciamos como documento. 
O Relatório de Autoavaliação é considerado um documento relevante como evidência do grau de alinhamento com o Quadro EQAVET, no entanto será 
elaborado apenas no final do ano letivo, pelo que não consta das fontes de evidência. 
 

 

 

 

Os Relatores 

     Amélia Morais               Francisco Silva           Maria José Marques 

_________________________________  ________________________________   ________________________________ 

             (Direção Pedagógica)    (Direção Administrativa e Financeira)    (Responsável da qualidade) 

   

 

 

Murça, 30 de junho de 2020 
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