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OBJETIVO GERAL:

Objetivo específico 1:

Objetivo específico 2:

Objetivo específico 3:

FASE # ATIVIDADE RESPONSÁVEL ENVOLVIDOS Objetivo Início Término Periodicidade RESULTADOS ESPERADOS

Planear 1
Definição dos stakeholders, suas responsabilidades e 

envolvimento
Direção Direção; C. Pedagógico; equipa EQAVET

Identificar os stakeholders, avaliar e ajustar a sua forma de participação nas várias 

etapas do sistema de qualidade, bem como ajustar os objetivos e a composição da 

equipa responsável pelo processo de alinhamento EQAVET

set. 2020 out.2020 Anual
Identificação dos stakeholders.

Definição dos representantes internos da organização na equipa EQAVET

Planear 2 Definição da metodologia de trabalho e Equipa EQAVET Direção Direção; equipa EQAVET

Avaliar e redefinir a forma participação dos stakeholders nas várias etapas do 

projeto.

Garantir uma estratégia de envolvimento, monitorização e implementação do 

processo de qualidade.

set. 2020 out.2020 Anual

Definição da participação dos stakeholders nas atividades relacionadas com a EFP 

e com o processo de alinhamento EQAVET.

Realização de reuniões bimensais até à solicitação da verificação de conformidade.

Planear 3 Atualização do Documento Base Direção Direção; equipa EQAVET
Atualizar o Documento Base da organização, com vista à (re)definição de todo o 

processo de alinhamento EQAVET.
set. 2020 out.2020 Anual Atualização do Documento Base e do plano de ação;

Planear 4 Definição da política da qualidade Direção Direção; C. Pedagógico; equipa EQAVET (Re)Definir a Política de Qualidade para o Ensino Profissional set. 2020 out.2020 Anual
Identificação clara da visão estratégica do Agrupamento, a sua política de 

qualidade e o compromisso de alinhamento com o Quadro EQAVET

Planear 5
Reunião de divulgação/apresentação do sistema de 

Garantia da Qualidade EQAVET
Direção Direção; equipa EQAVET; professores/formadores do EFP

Envolver os stakeholders no processo de qualidade.

Discutir o modelo, a calendarização e os objetivos;

Clarificar o papel de todos os colaboradores envolvidos no ensino profissional 

set. 2020 set. 2020 Anual Sensibilização de todos os profissionais para o processo de alinhamento EQAVET

Planear 6
Divulgação do manual do professor do EFP e base 

documental
Direção Equipa EQAVET; diretores de curso; professores/formadores do EFP

Divulgar o mecanismo de funcionamento do ensino e formação profissional, do 

Agrupamento.
set. 2020 set. 2020 Anual

Utilização do manual como guia operacional do funcionamento do EFP, com o 

apoio dos fluxogramas;

Utilização dos documentos modelo existentes, no âambito do EFP

Planear 7
Reuniões de concertação com stakeholders

(perfil de risco, atividades de formação, questionários de 

satisfação, ficha de monitorização dos alunos, entre outros)

Equipa EQAVET Coordenadora da equipa EQAVET; stakeholders
Envolver os stakeholders no processo de qualidade, na análise e potencial 

reformulação da documentação.
out. 2020 dez. 2020 Anual

Definição do perfil de risco

Criação/atualização da base documental e mecanismos de monitorização;

Definição de atividades de (in)formação no âmbito do EFP;

Atualização dos questionários de satisfação;

Planear 8 Definição do perfil de risco Equipa EQAVET Direção; equipa EQAVET; diretores de curso; professores/formadores do EFP
Identificar os principais critérios de risco do abandono escolar.

Identificar, precocemente, alunos em possível situação de risco.
out. 2020 dez. 2020 Anual Definição do perfil de risco

Implementar 9 Implementação de controlo documental Direção
Equipa EQAVET; diretores de curso; professores/formadores do EFP; pessoal não 

docente; alunos

(Re)Definição de normas e procedimentos administrativo-pedagógicos e 

administrativo-financeiros
set. 2020 jul. 2021 Trimestral

Definição de procedimentos (e ajustes) com vista a uma maior organização 

documental, controlo de registos e uniformização de imagem (revisão trimestral)

Implementar 10
Implementação dos diferentes mecanismos de 

monitorização
Direção

Equipa EQAVET; equipa de autoavaliação; diretores de curso/turma; 

professores/formadores EFP; alunos
Monitorizar os resultados dos indicadores da qualidade EFP. set. 2020 jul. 2021 Ao logo do ano

Monitorização contínua dos diferentes indicadores

Elaboração de relatórios de monitorização no final de cada período (apreciação 

global, relatório periódico de eficácia  das medidas de promoção do sucesso 

educativo)

Implementar 11 Realização de atividades de (in)formação
Coordenadores de 

departamento

Equipa EQAVET; diretores de curso/turma; professores/formadores EFP; alunos; 

entidades parceiras; serviço de psicologia e orientação

Desenvolver competências técnicas, pessoais e sociais associadas à formação 

profissional
set. 2020 jul. 2021 Ao logo do ano

Realização de 2 a 3 de sessões de formação;

Realização de 1 a 2 de visitas de estudo;

Realização de 1 a 2 de sessões de informação escolar;

Realização de 1 a 2 de sessões de procura de emprego;

Implementar 12 Aplicação de questionários e recolha de indicadores Direção
Direção; equipa EQAVET, equipa de autoavaliação; coordenador dos diretores de 

curso.

Identificar as necessidades ao nível das competências técnicas, pessoais e sociais;

Identificar as lacunas ao nível das competências técnicas, pessoais e sociais;

Avaliar o grau de satisfação dos stakeholders e ex-alunos

jan.2021 mai.2021 Anual
Recolha de informações para avaliação expectativas, grau de satisfação e 

identificação de competências

Avaliar 13 Análise dos resultados da aplicação dos questionários Direção
Equipa EQAVET; equipa de autoavaliação; diretores de curso; 

professores/formadores orientadores da FCT

Avaliar o grau de satisfação dos stakeholders e ex-alunos;

Recolher as opiniões dos stakeholders relativamente aos resultados obtidos;

Avaliar o grau de adaptação dos cursos às necessidades do mercado de trabalho.

jan.2021 jun.2021 Anual Elaboração de relatórios de resultados de indicadores

Avaliar 14
Avaliação de resultados e autoavaliação (Balanço 

intermédio e anual)
Direção Direção; equipa EQAVET; equipa de autoavaliação

Realizar os balanços trimestrais e o balanço anual, para monitorização dos 

indicadores;

Elaborar relatórios com os resultados dos indicadores

jan.2021 jul.2021
Trimestral 

(jan; mar/abr; jul)

Avaliar os resultados obtidos com base nos objetivos e metas estabelecidas; 

Identificar desvios às metas e (re)definir o plano de melhoria

Avaliar 15 Divulgação de resultados Direção Direção; equipa EQAVET; equipa de autoavalia+C18:E23ção

Divulgar os resultados junto stakeholders, comunidade educativa e qualquer 

elemento do público geral que possa ter interesse em conhecer estes dados 

(internet e material impresso e/ou vídeo)

jan.2021 ago.2021

Trimestral 

(jan; abril; jul; 

ago)

Divulgação de resultados intermédios;

Divulgação do relatório do progresso anual

Rever 16 Encontro (interno) para partilha de boas práticas Direção Direção; equipa EQAVET; diretores de curso; professores/formadores Divulgar as boas práticas no ensino e formação profissional no Agrupamento mar.2021 mar.2021 Anual Partilha de boas práticas do EFP no Agrupamento

Rever 17 Análise dos mecanismos de monitorização Direção Direção; equipa EQAVET; equipa de autoavaliação
Avaliar a adequação dos mecanismos adotados;

Identificar novos mecanismo de atuação.
jan.2021 jul.2021

Trimestral 

(jan; abr; jul)

Adequação das estratégias e ações a desenvolver, com base nas metas 

estabelecidas e nos resultados obtidos até ao momento da avaliação

Rever 18 Análise dos relatórios intermédios e final Direção Direção; equipa EQAVET; equipa de autoavaliação
Envolver todos os stakeholders no sistema de Garantia da Qualidade com o 

objetivo de otimizar o desempenho do Agrupamento.
jan.2021 jul.2021

Trimestral 

(jan; abr; jul)

Elaboração de um plano de melhoria com base na análise dos resultados dos 

indicadores e das estratégias e ações desenvolvidas

Rever 19 Redefinição de estratégias e atividades de melhoria Direção Direção; equipa EQAVET; equipa de autoavaliação

Analisar as perceções dos stakeholders, bem como as suas sugestões de melhoria;

Repensar a oferta formativa, em cada ano letivo, com o parecer do Conselho 

Pedagógico, Conselho Geral e stakeholders.

fev.2021 set.2021
Trimestral 

(fev; mai; jul; set)

Apresentação de sugestões de melhoria e ações a desenvolver

Definição do plano de melhoria para o ano letivo seguinte (julho)

Rever 20 Elaboração do relatório do progresso anual Direção Equipa EQAVET
Analisar os resultados dos indicadores, obtidos até ao momento, comparando-os 

com as metas estabelecidas
mai.2021 mai.2021 Anual Verificação do cumprimento das metas estabelecidas. 

Implementação de um sistema de garantia da qualidade alinhado com o Quadro EQAVET

Calendarizar as atividades e responsáveis pela implementação

Monitorizar a implementação

Definir a estratégia de comunicação/divulgação necessários à implementação
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OBJETIVO GERAL:

Objetivo específico 1:

Objetivo específico 2:

Objetivo específico 3:

Implementação de um sistema de garantia da qualidade alinhado com o Quadro EQAVET

Calendarizar as atividades e responsáveis pela implementação

Monitorizar a implementação

Definir a estratégia de comunicação/divulgação necessários à implementação

Rever 21 Publicitação da estratégia Direção Direção; equipa EQAVET
Divulgar resultados e procedimentos implementados, a toda a comunidade, numa 

estratégia de pestação de contas públicas e de compromisso com a qualidade.
set. 2021 set. 2021 Anual

Informar a comunidade educativa dos resultados obtidos, estratégias e 

compromisso com a qualidade

Rever 22
Submissão do relatório do progresso anual no site da 

ANQEP
Direção Direção Sistema de Garantia da Qualidade devidamente implementado mai.2021 jun.2021 Trienal Validação do sistema de Garantia da Qualidade devidamente implementado

Rever 23 Solicitação da verificação de conformidade Direção Direção Pedido de auditoria para verificação de conformidade EQAVET jun.2021 jun.2021 Trienal Auditoria EQAVET; atribuição do selo de conformidade EQAVET

Rever 24 Auditoria Peritos ANQEP
Peritos ANQEP; direção; equipa EQAVET; diretores de turma/curso; stakeholders 

internos e externos
Auditoria para verificação de conformidade EQAVET jun.2021 jul.2021 Trienal

Avaliação da conformidade do sistema implementado face aos requisitos do 

EQAVET

25 Certificação ANQEP ANQEP
Garantia da existência de um modelo de qualidade e da gestão para a EFP alinhado 

com o EQAVET
jun.2021 ago.2021 Trienal Atribuição do selo de conformidade EQAVET

O Diretor:

Data: 30/11/2020

(Sidónio Fernandes Costa)
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Cronograma - EQAVET

OBJETIVO GERAL: Implementação de um sistema de garantia da qualidade alinhado com o Quadro EQAVET

Objetivo específico 1: Calendarizar as atividades e responsáveis pela implementação

Objetivo específico 2: Monitorizar a implementação

Objetivo específico 3: Definir a estratégia de comunicação/divulgação necessários à implementação

2020 2021
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

# ATIVIDADE SET.2020 OUT.2020 NOV.2020 DEZ.2020 JAN.2021 FEV.2021 MAR.2021 ABR.2021 MAI.2021 JUN.2021 JUL.2021 AGO.2021 SET.2021 OUT.2021

1 Definição dos stakeholders, suas responsabilidades e envolvimento X X

2 Definição da metodologia de trabalho e Equipa EQAVET X X

3 Atualização do Documento Base X X

4 Definição da política da qualidade X X

5 Reunião de divulgação/apresentação do sistema de Garantia da Qualidade EQAVET X

6 Divulgação do manual do professor do EFP e base documental X

7
Reuniões de concertação com stakeholders

(perfil de risco, atividades de formação, questionários de satisfação, ficha de monitorização dos alunos, entre outros)
X X X

8 Definição do perfil de risco X X X

9 Implementação de controlo documental X X X X X

10 Implementação dos diferentes mecanismos de monitorização X X X X X X X X X X X

11 Realização de atividades de (in)formação X X X X X X X X X X X

12 Aplicação de questionários e recolha de indicadores X X X

13 Análise dos resultados da aplicação dos questionários X X X

14 Avaliação de resultados e autoavaliação (Balanço intermédio e anual) X X X

15 Divulgação de resultados X X X X

16 Encontro (interno) para partilha de boas práticas X

17 Análise dos mecanismos de monitorização X X X

18 Análise dos relatórios intermédios e final X X X

19 Redefinição de estratégias e atividades de melhoria X X X X

20 Elaboração do relatório do progresso anual X

21 Publicitação da estratégia X

22 Submissão do relatório do progresso anual no site da ANQEP X X

23 Solicitação da verificação de conformidade X

24 Auditoria X X

25 Certificação X X X

O Diretor:

Data: 30/11/2020

(Sidónio Fernandes Costa)
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