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PREÂMBULO 

 

 Este documento pretende apresentar-se como uma manual da qualidade, tendo por 

finalidade definir a política de qualidade a implementar na Escola Artística e Profissional Árvore, 

nomeadamente no que concerne à identificação das necessidades de alinhamento do seu 

sistema de autoavaliação da qualidade com o quadro Europeu de referência EQAVET, bem como 

à determinação dos indicadores a recolher e analisar e aos procedimentos a adotar para alcançar 

os objetivos estratégicos e metas da EAPA, baseados no ciclo PDCA, de modo a obter o selo de 

conformidade EQAVET.  

 Para a elaboração deste documento foram tomados como referências essenciais os 

documentes estruturantes da Escola Artística e Profissional Árvore, nomeadamente os seus 

Estatutos, Projeto Educativo e Regulamento Interno. Assim, tivemos em conta a estrutura 

orgânica da Escola apresentada nos Estatutos com a definição de funções e responsabilidades, 

a missão e visão apresentadas no Projeto Educativo, bem como as metas e objetivos aí definidos, 

assim como as normas procedimentos de avaliação, transição e certificação constantes do 

Regulamento Interno. Na construção deste documento apresentamos alguns dos elementos 

destacados daqueles documentos de modo sucinto, pelo que uma análise mais detalhada 

poderá ser concretizada com o recurso à leitura dos documentos aqui referidos.  

 Considerando que os documentos estruturantes da Escola não conseguiam responder a 

todas as questões colocadas pela necessidade de proceder ao alinhamento do sistema com o 

quadro de referência EQAVET, optámos pela criação deste documento-base, apresentando uma 

breve descrição da Escola, procedendo a uma análise comparativa do modelo em uso com o 

modelo proposto para alinhamento, no sentido identificar os aspetos a alinhar, e definindo os 

objetivos a avaliar no âmbito do sistema, bem como os respetivos indicadores de medida.  

 Em síntese, este documento faz uma breve apresentação da Escola, compara o modelo em 

uso com o modelo EQAVET, define o âmbito do seu processo de autoavaliação e aponta as metas 

e objetivos que se propõe alcançar, bem como os respetivos indicadores de medida, servindo 

de orientação para a implementação do modelo de gestão da qualidade EQAVET, tendo por base 

o ciclo de qualidade PDCA e a participação dos mais importantes stakeholders da instituição.  

 Este documento foi elaborado pelo grupo dinamizador da qualidade e aprovado pela 

Direção da Escola Artística e Profissional Árvore, na sua reunião de 18/02/2020. 

 

 Horácio Lourenço,  

Coordenador do Grupo Dinamizador da Qualidade 
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APRESENTAÇÃO DA ESCOLA ARTÍSTICA E PROFISSIONAL ÁRVORE (EAPA) 

 
 

ENQUADRAMENTO JURÍDICO-INSTITUCIONAL 

 
A Escola das Virtudes – Cooperativa de Ensino Polivalente e Artístico, C.R.L., instituição 

privada de natureza cooperativa, equiparada a instituição de utilidade pública, nos termos do 
Decreto-Lei 92/2014, de 20 de junho é proprietária da Escola Artística e Profissional Árvore. Foi 
constituída em 21 de Maio de 1982, no desenvolvimento do projeto Árvore, de educação 
humanística por via da arte. É, por isso, uma escola de inspiração artística, sendo as artes visuais 
uma referência transversal a todo o seu processo formativo.  

 
A Escola Artística e Profissional Árvore foi criada por contrato programa entre a Escola das 

Virtudes e o Ministério da Educação em 1989, sendo uma das primeiras escolas profissionais do 
país e tendo a autorização de funcionamento nº 35. É uma escola profissional, o que pressupõe 
que o seu objetivo estratégico fundamental seja a formação de jovens para o mundo do 
trabalho, valorizando a dimensão prática, mas dada esta ligação intrínseca entre a formação 
profissional e a inspiração artística dos seus cursos, tem como desígnio essencial a formação de 
técnicos intermédios dotados de competências técnicas e artísticas, com capacidade de 
interpretação e execução de projetos, de modo a apoiar os criadores e a fazer a ponte entre 
estes e os trabalhadores da produção. Por outro lado, considerando o seu projeto criador, de 
educação humanista, a formação assente na dimensão da pessoa e no desenvolvimento de 
competências sociais e transversais, bem como de cidadania e participação ativa em sociedade 
são um desígnio fundamental.  

 
A Escola Árvore é financiada por fundos públicos (Orçamento de Estado e Fundo Social 

Europeu) e, como tal, encontra-se sujeita às regras impostas pela tutela (Ministério da Educação 
e União Europeia), nomeadamente: 

• Aprovação pedagógica de novas turmas pela DGEST (Direção Geral dos 
Estabelecimentos Escolares) e aprovação financeira pelo POCH (Programa Operacional 
do Capital Humano); 

• Controlo de execução física e financeira dos projetos pelo POCH, FSE (Fundo social 
Europeu), IGF (Inspeção Geral de Finanças) e auditores externos; 

• Fiscalização e avaliação pela IGEC (Inspeção Geral de Educação e Ciência). 

 

LOCALIZAÇÃO E MEIO ENVOLVENTE 

A Escola Artística e Profissional Árvore encontra-se situada na zona histórica do Porto, 
núcleo habitacional muito degradado, habitado por uma população envelhecida e de fracos 
recursos económicos. Por essa razão, os alunos são oriundos, na quase totalidade, de fora da 
união de freguesias do centro histórico e mesmo de fora da cidade. A área metropolitana do 
Porto é o núcleo habitacional preferencial de recrutamento dos alunos, mas existe ainda um 
peso significativo de jovens matriculados oriundos de fora da área metropolitana (região norte 
e centro), o qual tem vindo a diminuir devido às restrições de financiamento para alunos 
deslocados e ao crescimento da procura dos cursos, aumentando assim a proximidade do local 
de residência dos alunos com a escola.  

Na Área Metropolitana do Porto vive perto de 20% da população nacional, encontrando-se 
situada numa das regiões mais pobre do país – a Região Norte – apesar do peso industrial que a 
mesma desempenha para a economia e exportações nacionais. As indústrias criativas, a cultura, 
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as artes gráficas, o turismo, a hotelaria e o comércio são algumas das importantes atividades 
económicas geradoras de emprego na área metropolitana.  

 

AFIRMAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA ESCOLA 

 
Os cursos profissionais oferecidos pela Escola Árvore, tem em conta a sua matriz criadora 

assenta nas artes visuais e visam dar resposta às necessidades das indústrias em que a inovação 
e o design se apresentam como elemento determinante, como as indústrias gráficas e do 
audiovisual, do equipamento urbano, da construção e do património cultural.  

O último relatório de autoavaliação da E. A. P. A., realizado em 2014, apresentava uma taxa 
global de desemprego dos nossos diplomados de 21% (inferior à taxa de desemprego jovem 
naquela data), uma taxa de prosseguimento de estudos de 46% e uma taxa de trabalho de 33%. 
Verificava-se que, o interesse de grande parte dos nossos alunos (49%) se dirigia para o ingresso 
no ensino superior, apesar da importância que sempre atribuímos à formação profissional.  

Mais recentemente, temos vindo a assistir a um grande crescimento potenciado pelo 
desenvolvimento do turismo, com impacto ao nível do crescimento do emprego nos setores da 
hotelaria e turismo e das indústrias criativas, onde a nossa Escola ocupa um lugar importante. 
Os concelhos do Porto e Gaia, de maior proximidade da Escola ocupam aí um lugar 
preponderante.  

Foi, tendo em conta esses interesses e orientações que estabelecemos metas ambiciosas, 
propondo-nos melhorar os indicadores que se revelarem mais necessários.  

A Escola Árvore tem desenvolvido alguns projetos internacionais, estando bem cotada 
junto da Agência Nacional do Programa Erasmus+. Viu aprovadas linhas de financiamento para 
os períodos de 2015-2017, 2017-2019 e 2019-2020, que foram aproveitadas para possibilitar o 
maior número de estágios de alunos e diplomados no estrangeiro. Estas experiências deverão 
ser, no futuro, uma oportunidade para melhorar a motivação dos alunos. A certificação de 
competências profissionais poderá ainda dar início à implementação do ECVET (sistema europeu 
de créditos de formação profissional), de modo a facilitar o reconhecimento das competências 
profissionais dos jovens no espaço da União Europeia. 

O sucesso educativo tem vindo a aumentar em termos globais, quando comparadas as 
taxas de conclusão dos cursos. Verifica-se também uma subida das médias da formação em 
contexto de trabalho, não se verificando o mesmo quando analisamos as médias da componente 
curricular. No entanto, tal não acontece de igual modo em todos os cursos. A FCT apresenta os 
resultados mais elevados, seguido das provas de aptidão profissional, pelo que se pode concluir 
que a avaliação externa é mais generosa que a avaliação interna. Este dado aponta para uma 
necessidade de melhoria dos resultados da componente curricular. O fenómeno de módulos em 
atraso continua a ter um peso excessivo, pelo que deverão ser tomadas medidas para a sua 
redução.  
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MISSÃO E VISÃO DA ESCOLA ARTÍSTICA E PROFISSIONAL ÁRVORE (EAPA) 

 

 

MISSÃO 

 Formação Humanista por via da Arte: formar pessoas, educando jovens e adultos para os 

valores humanos e para uma cidadania ativa e participativa em sociedade, preparando-os para 

enfrentar os desafios do futuro e dotá-los de competências em arte, design, audiovisuais e novas 

tecnologias de informação e comunicação, de modo a satisfazer as necessidades locais de 

emprego e contribuir para o desenvolvimento económico e social da região norte de Portugal.  

 

VISÃO 

  Uma escola profissional de referência na área artística e nas novas tecnologias de 

comunicação, de qualidade reconhecida a nível regional, nacional e internacional, pelas famílias, 

empresas e instituições de ensino, nos domínios da formação inicial e da formação de adultos.   

 

VALORES E PRINCÍPIOS EDUCATIVOS 

A Escola Artística e Profissional Árvore rege-se pelos valores da UNESCO, de que é escola 
associada, nomeadamente pelos valores da paz, tolerância, respeito pelos outros e pelo respeito 
diversidade, bem como pela defesa do património natural e cultural.  

A Escola Artística e Profissional Árvore, enquanto promotora dum projeto de educação 
humanística por via da arte, preconiza a defesa dos valores da liberdade e responsabilidade, 
bem como do desenvolvimento da pessoa humana e da igualdade de oportunidades para todos, 
tendo a criatividade como seu eixo educativo central. 

 

PRINCÍPIOS PEDAGÓGICOS EXPRESSOS NO P.E. 

Formação centrada na conjugação dos valores éticos e estéticos, nomeadamente 
colocando a criatividade ao serviço do bem comum;  

Sensibilização estética – aprender a ver, ouvir, sentir e comunicar – de modo a estimular a 
criatividade contínua dos jovens e adultos; 

Ensino baseado na afetividade e numa relação de proximidade professor aluno assente na 
vivência democrática e na conceção de que a escola é vida e não apenas preparação para a vida; 

Aprendizagem centrada na prática, pela via da resolução de problemas e pela 
experimentação segundo a metodologia de aprender fazendo;  

Pedagogia do projeto desenvolvida numa lógica transversal e transdisciplinar, de modo a 
promover a aprendizagem integral do objeto e a constituição de um conhecimento global, por 
via da colocação enfática dos problemas. 
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ORGANIGRAMA DA ESCOLA ARTÍSTICA E PROFISSIONAL ÁRVORE (EAPA) 

 

O organigrama que se apresenta de seguida reflete a estrutura orgânica Escola Artística e 
Profissional Árvore, com a definição de responsabilidades entre os diferentes órgãos e 
departamentos. As funções específicas dos departamentos encontram-se descritas no Estatuto 
da EAPA.  

 

 

 

 

DIREÇÃO

ESCOLA VIRTUDES

DIRETOR GERAL

DIREÇÃO 
ADMINISTRATIVA E 

FINANCEIRA

DIRETOR 
ADMINISTRATIVO
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Papelaria e 
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Regime Geral de 

Proteção de Dados

Centro de Recursos 
/ Biblioteca

DIRETOR 
FINANCEIRO

Tesouraria

Contabilidade

Fundos Estruturais 
(F.S.E.)

Contratação Pública 
e 

Aprovisionamento

DIRETOR DE 
INSTALAÇÕES

Gabinete de 
Equipamentos

Manutenção, 
Portaria, Vigilância 

e Limpeza

DIREÇÃO  
PEDAGÓGICA

Conselhos de Curso

Conselhos de 
Turma

Conselhos de Área 
de Formação

Conselhos de 
Coordenadores de 

Curso

Conselhos de 
Orientadores 

Educativos

E.M.A.E.I.

Gabinete de 
Psicologia

Gabinete de 
Informação e Apoio 

Profissional

DIREÇÃO 
FORMAÇÃO DE 

ADULTOS

Formação UFCD

Cursos EFA

Outros Projetos de 
Formação e 

Emprego

EQUIPAS DE APOIO 
DIRETO À DIREÇÃO

Grupo Dinamizador 
da Qualidade 

EQAVET

Projetos 
Internacionais

Comunicação e 
Imagem

Cantina e Bar

Conselho 
Consultivo

Centro QUALIFICA
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OFERTA EDUCATIVA E FORMATIVA DA ESCOLA ARTÍSTICA E PROFISSIONAL ÁRVORE (EAPA) 

 

 A Escola Artística e Profissional Árvore tem mantido uma atuação constante em termos de 

educação e formação inicial de jovens e de formação de adultos, tendo autorização de 

funcionamento para as seguintes tipologias de educação e formação de adultos: 

• Cursos de Educação e Formação - nível II 

• Cursos Profissionais – nível IV 

• Cursos de Especialização Tecnológica – Nível V 

• Cursos EFA Básico – nível II 

• Cursos EFA Secundário – nível III 

• Unidades de Formação de Curta Duração 

 

CURSOS PROFISSIONAIS DE NÍVEL IV 

No que aos cursos profissionais diz respeito, a Escola Árvore tem, no ano letivo de 2019-20, 
18 turmas, distribuídas por sete cursos, conforme quadro abaixo.  

QUADRO DE TURMAS DOS CURSOS PROFISSIONAIS 

Cursos 
Número de turmas iniciadas 

2017-18 2018-19 2019-20 

Curso Técnico de Animação 2D 3D 1 1 1 

Curso Técnico de Coordenação e Produção de Moda 1 1/2 1/2 

Curso Técnico de Desenho Digital 3D 1/2 1 1 

Curso Técnico de Design (Variante de Equipamento) 1/2 1 1 

Curso Técnico de Design Gráfico 1 1 1 

Curso Técnico de Design de Moda 1 1/2 1/2 

Curso Técnico de Multimédia 1 1 1 

Total de turmas 6 6 6 

 

CENTRO QUALIFICA ÁRVORE 

A entidade proprietária da Escola Árvore tem também em funcionamento um CENTRO 
QUALIFICA, dirigido a jovens e adultos. O reconhecimento desenvolvido pelo CENTRO 
QUALIFICA de competências de adultos é uma oportunidade para o encaminhamento para 
cursos de educação e formação de adultos, bem como para unidades de formação de curta 
duração, escolares e profissionais, de modo a requalificar a população local para melhor 
responder às suas necessidades de emprego, aos desafios do futuro e às necessidades do tecido 
económico e social.  

 

OUTRA OFERTA EDUCATIVA 

A EAPA tem ainda em funcionamento uma Escola-Oficina instalada em V. N. Gaia, em 
parceria com a GAIURB, onde decorrem ações de formação de curta duração de adultos, 
maioritariamente desempregados de longa duração a residir em habitação social da Câmara 
Municipal de Vila Nova de Gaia. Tem também aprovada uma linha de financiamento pelo POISE 
destinada a ativos empregados e a desempregados de longa duração, que está a decorrer. 

 

 



8 

 Documento-base  

 

 

JUSTIFICAÇÃO PARA A OFERTA DE EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL 

 
Para podermos responder aos novos desafios que se apresentam ao território educativo e 

formativo, lembramos os quatro pilares da educação apresentados no Relatório para a UNESCO 

“Educação: Um Terreno a Descobrir” pela Comissão Internacional sobre Educação para o Século 

XXI, dirigido por Jacques Delors, como os eixos fundamentais em que deve assentar todo o 

processo da educação e formação, a saber: aprender a conhecer, aprender a fazer, aprender a 

viver juntos / aprender a viver com os outros e aprender a ser. 

Sendo a nossa Escola a mais antiga escola associada da UNESCO, temos estes eixos 

educativos, assim como os valores da paz, tolerância, respeito pelos outros e pela diversidade, 

bem como a defesa do património natural e cultural como finalidades do todo o processo de 

aprendizagem. Falar em aprendizagem é, já de si, sinónimo de que o processo educativo e 

formativo será centrado no aprendente – o aluno – o que pressupõe o recurso a metodologias 

ativas. É esta a prática pedagógica que, de um modo mais acentuado, se tem desenvolvido na 

nossa escola quer por via do trabalho de projeto quer por via do trabalho colaborativo ou 

pedagogias cooperativas. 

Perante a imprevisibilidade do futuro, torna-se necessário que a educação e formação 

estejam centradas no desenvolvimento de competências, com predominância para a 

aprendizagem do próprio processo de aprendizagem transversal a todo o processo educativo e 

formativo, potenciando a aprendizagem ao longo da vida. Isto permite concentrar numa única 

finalidade todos os objetivos gerais enunciados no âmbito dos pilares da educação para o século 

XXI. Por conseguinte, procuramos promover um ensino e uma formação de qualidade apoiados 

no desenvolvimento de competências técnicas e artísticas, mas também pessoais e sociais, 

transversais a todo o ato criativo e comunicacional, assentes nos princípios pedagógicos que 

enformam o nosso projeto educativo, tendo em vista a formação de pessoas ativas e 

participativas em sociedade, além de excelentes profissionais.  

A nossa oferta formativa está orientada preferencialmente para a educação e formação de 

jovens, sendo a formação de adultos uma atividade complementar. Em ambas as ofertas temos 

presentes os mesmos princípios pedagógicos atrás enunciados.  

 

CURSOS PROFISSIONAIS 

Todos os nossos cursos se enquadram nas indústrias criativas que surgem como áreas 

prioritárias de formação. Todos os mais recentes estudos têm apontado a inovação e 

criatividade como fatores determinantes para o rejuvenescimento da atividade industrial e o 

desenvolvimento económico do país, o que tem vindo a ser expresso pelo crescimento 

económico recentemente alcançado, graças ao papel determinante das indústrias do vestuário 

e calçado, do turismo, da requalificação urbana, do desenvolvimento das novas tecnologias e do 

papel da arte e desenho digital e do design como expoentes das indústrias criativas.  

A nossa oferta formativa dirigida a jovens engloba apenas cursos profissionais de nível IV e 

tem em comum o facto de integrar componentes do domínio das artes visuais e do design, 

inserindo-se, por isso nas indústrias criativas. A oferta desses cursos está contemplada na rede 

de oferta formativa aprovada pelo pela DGESTE para a área metropolitana do Porto, tal como 
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se apresenta de seguida, apresentando 5 deles uma relevância de nível 7, um de nível 3 e um de 

nível 2, no SANQ – Sistema de Antecipação de Necessidades de Qualificação.  

 

FORMAÇÃO DE ADULTOS 

No Capítulo da Educação e Formação de Adultos, baseamos a nossa oferta em Unidades de 

Formação de curta Duração certificadas. A oferta centrou-se em UFCD de formação geral, 

orientadas para responder a necessidades detetadas pelo Centro Qualifica e a pedidos de 

algumas empresas, bem como de formação técnica e tecnológica assentes nas áreas das 

indústrias de audiovisuais e produção dos média e do património.  
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O SISTEMA DE GARANTIA DA QUALIDADE DA  
ESCOLA ARTÍSTICA E PROFISSIONAL ÁRVORE (EAPA) 

 

POLÍTICA DE QUALIDADE 

 Desde 2011 que a Escola Árvore tem vindo a utilizar um sistema de avaliação da qualidade 

inspirado nas normas ISO 9001 que, apesar de nunca ter solicitado a certificação da qualidade. 

Tendo em conta os objetivos do alinhamento do sistema de qualidade com o quadro de 

referência de qualidade EQAVET, a Escola Árvore propõe-se obter a certificação e o solo de 

conformidade EQAVET, apresentando os seguintes princípios orientadores: 

• Comprometer-se com a melhoria contínua da educação e formação, implementando 
um sistema de gestão da qualidade no cumprimento dos requisitos do quadro EQAVET, 
de modo a garantir a qualidade e ampliar a credibilidade da sua formação e da sua 
competência como entidade educativa e formativa; 

• Dar satisfação às necessidades e expetativas dos colaboradores, alunos, familiares, 
empresas, instituições de Ensino Superior e comunidade envolvente, no capítulo da 
inserção dos diplomados no mercado de trabalho; 

• Formar e qualificar jovens e adultos, na área artística e tecnológica, com perfil de 
competências ajustado às necessidades das empresas e do tecido económico e social 
da região; 

• Estabelecer mecanismos de valorização dos colaboradores, por via do estabelecimento 
de um sistema de formação, da eficácia na distribuição de funções, na 
responsabilização e avaliação do desempenho de todos os recursos humanos; 

• Fazer uma gestão, eficaz e eficiente dos recursos humanos, materiais e financeiros; 
• Promover um sistema de comunicação interna e externa que disponibilize toda a 

informação relevante para todos os serviços e departamentos, no respeito das normas 
impostas pela legislação de proteção de dados, de modo rápido, direto e eficaz; 

• Estabelecer parcerias de formação com as empresas, associações empresariais, 
estabelecimentos de ensino superior e outros parceiros sociais, nacionais e 
internacionais, de modo potenciar na ação formativa o conhecimento tecnológico 
atual; 

• Promover uma permanente abertura à criatividade e inovação tecnológica; 
• Aplicar o ciclo PDCA em todo o processo de construção do modelo de gestão da 

qualidade; 
• Fomentar a participação dos stakholders na construção do modelo de qualidade; 
• Simplificar os procedimentos e agir com maior eficácia e rapidez na correção dos 

desvios detetados; 
• Facilitar a leitura e análise dos dados através de indicadores de qualidade; 
• Aproximar a comunidades educativa às práticas pedagógicas da Escola e ao sistema de 

qualidade implementado. 
 
 Para implementar o Sistema de Gestão da Qualidade alinhado com o EQAVET e monitorizar 
e avaliar a sua execução, a Escola Artística e Profissional Árvore criou o Grupo Dinamizador da 
Qualidade, o qual é coordenado pelo ex-Diretor Geral e coadjuvado por um professor sem 
atividade letiva (ex-coordenador dos orientadores educativos), 1 técnica de orientação 
profissional, 1 técnica de divulgação, comunicação e imagem e 1 técnica de recursos humanos 
especializada na organização da formação de adultos. As funções destes elementos encontram-
se expressas nos quadros de alinhamento dos indicadores em uso. 
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 Este grupo dinamizador da qualidade trabalhará em articulação com a Direção da Escola e 
funcionará como observatório da qualidade, monitorizando a execução das atividades 
pedagógicas e analisando as conformidades de toda a ação educativa e formativa com os 
procedimentos adotados, as metas contratualizadas e objetivos propostos. A frequência de 
monitorização da atividade da Escola pelo grupo dinamizador da qualidade encontra-se definida 
no impresso de monitorização dos indicadores, reunindo trimestralmente para analisar os dados 
recolhidos e propor aos stakeholders a adoção de ações de melhoria.  
 
 O Grupo Dinamizador da Qualidade propõe-se alcançar os seguintes objetivos: 

• Motivar e incentivar os recursos humanos para o seu envolvimento na implementação 
do sistema de gestão da qualidade alinhado com o EQAVET; 

• Generalizar o respeito pela aplicação do RGPD – Regime Geral de Proteção de Dados; 
• Garantir a qualidade dos serviços, de forma a satisfazer os stakeholders; 
• Garantir o cumprimento dos regulamentos, normas e requisitos legais aplicáveis; 
• Analisar as não-conformidades de modo sistemático, de forma a definir ações de 

melhoria; 
• Avaliar e rever a execução dos objetivos definidos; 
• Monitorizar o comportamento dos indicadores; 
• Avaliar a implementação das ações de melhoria aplicadas. 

 
 
 
DOCUMENTOS ORIENTADORES E DE GESTÃO DA POLÍTICA DE QUALIDADE 

Os documentos orientadores que serviram de base à elaboração do presente documento e 
que se apresentam como estruturantes e orientadores da ação educativa e formativa da Escola 
são o Estatuto da Escola das Virtudes, o Regulamento de Trabalho Cooperativo, o Estatuto da 
Escola Árvore, o Projeto Educativo, o Regulamento Interno, o Plano Anual de Atividades, os 
Decretos e Regulamentos que regem a educação e formação, bem como os Termos de Aceitação 
das candidaturas. 

Os principais instrumentos de controlo utilizados para a recolha e tratamento de informação 
são o Livro de ponto eletrónico onde se encontram o registo de assiduidade, as pautas de registo 
de classificações, as atas de reuniões, as cadernetas de formação, as bases de dados de 
acompanhamento dos formandos durante e após a formação, bem como os inquéritos de 
satisfação.  

Como documentos auxiliares de controlo utilizamos também, os relatórios de atividade, os 
protocolos com entidades públicas e privadas, os inquéritos de satisfação dos stakeholders, os 
mapas de descritivos de funções, as listagens de impressos, os mapas de registo e controlo de 
execução da ação, os fluxogramas de processos e procedimentos, bem como os instrumentos 
de avaliação do desempenho do pessoal docente e não docente. Numa primeira fase, apenas 
alguns destes instrumentos serão objeto de avaliação, dado não terem ainda sido definidos 
indicadores para eles. Assim, apesar de estarem em processo de implementação, não farão 
parte do relatório de autoavaliação da Escolas nem do Relatório do Operador. 

Este documento-base será complementado com o Plano de Ação e funcionará como 
instrumento de orientação para o desenvolvimento da política de qualidade. 

Como instrumentos de análise e avaliação da política de qualidade, teremos o Relatório de 
autoavaliação que irá conter todos os quadros, mapas e gráficos respeitantes aos indicadores 
obrigatórios e voluntários em análise, bem como o plano de melhorias a implementar na Escola.  
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Finalmente será elaborado o relatório do operador elaborado de modo reflexivo e 
apresentando as conclusões finais extraídas, apontando a direção das medidas de melhoria a 
adotar.  

O plano de melhoria será elaborado após a discussão das conclusões com as partes 
envolvidas, de modo a envolver toda a comunidade na sua elaboração.  

 

POLÍTICA DE QUALIDADE 

 Desde 2011 que a Escola Árvore tem vindo a utilizar um sistema de avaliação da qualidade 

inspirado nas normas ISO 9001 que, apesar de nunca ter solicitado a certificação da qualidade. 

Tendo em conta os objetivos do alinhamento do sistema de qualidade com o quadro de 

referência de qualidade EQAVET, a Escola Árvore propõe-se obter a certificação e o solo de 

conformidade EQAVET, apresentando os seguintes princípios orientadores: 

• Comprometer-se com a melhoria contínua da educação e formação, implementando 
um sistema de gestão da qualidade no cumprimento dos requisitos do quadro 
EQAVET, de modo a garantir a qualidade e ampliar a credibilidade da sua formação e 
da sua competência como entidade educativa e formativa; 

• Dar satisfação às necessidades e expetativas dos colaboradores, alunos, familiares, 
empresas, instituições de Ensino Superior e comunidade envolvente, no capítulo da 
inserção dos diplomados no mercado de trabalho; 

• Formar e qualificar jovens e adultos, na área artística e tecnológica, com perfil de 
competências ajustado às necessidades das empresas e do tecido económico e social 
da região; 

• Estabelecer mecanismos de valorização dos colaboradores, por via do 
estabelecimento de um sistema de formação, da eficácia na distribuição de funções, 
na responsabilização e avaliação do desempenho de todos os recursos humanos; 

• Fazer uma gestão, eficaz e eficiente dos recursos humanos, materiais e financeiros; 
• Promover um sistema de comunicação interna e externa que disponibilize toda a 

informação relevante para todos os serviços e departamentos, no respeito das 
normas impostas pela legislação de proteção de dados, de modo rápido, direto e 
eficaz; 

• Estabelecer parcerias de formação com as empresas, associações empresariais, 
estabelecimentos de ensino superior e outros parceiros sociais, nacionais e 
internacionais, de modo potenciar na ação formativa o conhecimento tecnológico 
atual; 

• Promover uma permanente abertura à criatividade e inovação tecnológica; 
• Aplicar o ciclo PDCA em todo o processo de construção do modelo de gestão da 

qualidade; 
• Fomentar a participação dos stakholders na construção do modelo de qualidade; 
• Simplificar os procedimentos e agir com maior eficácia e rapidez na correção dos 

desvios detetados; 
• Facilitar a leitura e análise dos dados através de indicadores de qualidade; 
• Aproximar a comunidades educativa às práticas pedagógicas da Escola e ao sistema 

de qualidade implementado. 
 
 Para implementar o Sistema de Gestão da Qualidade alinhado com o EQAVET e monitorizar 
e avaliar a sua execução, a Escola Artística e Profissional Árvore criou o Grupo Dinamizador da 
Qualidade, o qual é coordenado pelo ex-Diretor Geral e coadjuvado por um professor sem 
atividade letiva (ex-coordenador dos orientadores educativos), 1 técnica de orientação 
profissional, 1 técnica de divulgação, comunicação e imagem e 1 técnica de recursos humanos 
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especializada na organização da formação de adultos. As funções destes elementos encontram-
se expressas nos quadros de alinhamento dos indicadores em uso. 
 
 Este grupo dinamizador da qualidade trabalhará em articulação com a Direção da Escola e 
funcionará como observatório da qualidade, monitorizando a execução das atividades 
pedagógicas e analisando as conformidades de toda a ação educativa e formativa com os 
procedimentos adotados, as metas contratualizadas e objetivos propostos. A frequência de 
monitorização da atividade da Escola pelo grupo dinamizador da qualidade encontra-se definida 
no impresso de monitorização dos indicadores, reunindo trimestralmente para analisar os dados 
recolhidos e propor aos stakeholders a adoção de ações de melhoria.  
 
O Grupo Dinamizador da Qualidade propõe-se alcançar os seguintes objetivos: 

• Motivar e incentivar os recursos humanos para o seu envolvimento na implementação 
do sistema de gestão da qualidade alinhado com o EQAVET; 

• Generalizar o respeito pela aplicação do RGPD – Regime Geral de Proteção de Dados; 
• Garantir a qualidade dos serviços, de forma a satisfazer os stakeholders; 
• Garantir o cumprimento dos regulamentos, normas e requisitos legais aplicáveis; 
• Analisar as não-conformidades de modo sistemático, de forma a definir ações de 

melhoria; 
• Avaliar e rever a execução dos objetivos definidos; 
• Monitorizar o comportamento dos indicadores; 
• Avaliar a implementação das ações de melhoria aplicadas. 

 
DOCUMENTOS ORIENTADORES E DE GESTÃO DA POLÍTICA DE QUALIDADE 

Os documentos orientadores que serviram de base à elaboração do presente documento e 
que se apresentam como estruturantes e orientadores da ação educativa e formativa da Escola 
são o Estatuto da Escola das Virtudes, o Regulamento de Trabalho Cooperativo, o Estatuto da 
Escola Árvore, o Projeto Educativo, o Regulamento Interno, o Plano Anual de Atividades, os 
Decretos e Regulamentos que regem a educação e formação, bem como os Termos de Aceitação 
das candidaturas. 

Os principais instrumentos de controlo utilizados para a recolha e tratamento de informação 
são o Livro de ponto eletrónico onde se encontram o registo de assiduidade, as pautas de registo 
de classificações, as atas de reuniões, as cadernetas de formação, as bases de dados de 
acompanhamento dos formandos durante e após a formação, bem como os inquéritos de 
satisfação.  

Como documentos auxiliares de controlo utilizamos também, os relatórios de atividade, os 
protocolos com entidades públicas e privadas, os inquéritos de satisfação dos stakeholders, os 
mapas de descritivos de funções, as listagens de impressos, os mapas de registo e controlo de 
execução da ação, os fluxogramas de processos e procedimentos, bem como os instrumentos 
de avaliação do desempenho do pessoal docente e não docente. Numa primeira fase, apenas 
alguns destes instrumentos serão objeto de avaliação, dado não terem ainda sido definidos 
indicadores para eles. Assim, apesar de estarem em processo de implementação, não farão 
parte do relatório de autoavaliação da Escolas nem do Relatório do Operador. 

Este documento-base será complementado com o Plano de Ação e funcionará como 
instrumento de orientação para o desenvolvimento da política de qualidade. 

Como instrumentos de análise e avaliação da política de qualidade, teremos o Relatório de 
autoavaliação que irá conter todos os quadros, mapas e gráficos respeitantes aos indicadores 
obrigatórios e voluntários em análise, bem como o plano de melhorias a implementar na Escola.  
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Finalmente será elaborado o relatório do operador elaborado de modo reflexivo e 
apresentando as conclusões finais extraídas, apontando a direção das medidas de melhoria a 
adotar.  

O plano de melhoria será elaborado após a discussão das conclusões com as partes 
envolvidas, de modo a envolver toda a comunidade na sua elaboração.  

 

 

IDENTIFICAÇÃO E TIPOLOGIA DE STAKHOLDERS 

 

A Escola Artística e Profissional Árvore tem um leque muito alargado de stakeholders. Por 

esse motivo, elaboramos quadros dos stakeholders que, de algum modo, participam na 

construção do sistema de qualidade da nossa Escola. O mapa seguinte apresenta-nos esses 

stakeholders selecionados pela sua importância, agrupados e organizados por critérios 

respeitantes à tipologia da sua relação com a nossa instituição.  

 

 

 O quadro seguinte procura analisar o envolvimento dos stakholders mais significativos no 

desenvolvimento da oferta formativa e na implementação do sistema de qualidade EQAVET. 

Segue-se um quadro que procura mostrar o alinhamento do quadro em vigor até à data na 

E.A.P.A. com o quadro europeu de referência EQAVET e as necessidades do seu ajustamento. 
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DIREÇÃO DA ESCOLA DAS VIRTUDES

DOCENTES

DISCENTES

FUNCIONÁRIOS

DIREÇÃO PEDAGÓGICA

CENTRO QUALIFICA

CONSELHO CONSULTIVO

ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO

MIN. EDUCAÇÃO / DGEST

ANQEP

INSP. GERAL DE EDUCAÇÃO

POCH

POISE

AG. NAC. ERASMUS+

AUTORIDADE TRIBUTÁRIA

SEG. SOCIAL

COOPERATIVA ANTÓNIO SÉRGIO

ANESPO 

AUTARQUIAS LOCAIS E JUNTA ÁREA METROP. PORTO

ASSOCIAÇÕES EMRESARIAIS E SINDICAIS

UNIVERSIDADES E INSTITUTOS SUPERIORES

PARCEIROS DE FORMAÇÃO

ESCOLAS BÁSICAS E SECUNDÁRIAS

EMPREGADORES

BANCOS 

FORNECEDORES Baixa

CRITÉRIOS

MAPA DE STAKEHOLDERS
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ENVOLVIMENTO DOS STAKEHOLDERS NA OFERTA FORMATIVA 

  

CRITÉRIOS 

Papel na Oferta de E. F. P.  
Influência 
na oferta 
da Escola 

Atitude esperada dos 
Stakeholders 

Riscos detetados  Estratégia de Gestão dos Stakeholders 

ST
A

K
EH

O
LD

ER
S 

IN
TE

R
N

O
S 

DIREÇÃO DA 
ESCOLA 

Propõe, organiza e dirige a 
execução da oferta formativa. 

Alta 

Evitar desajustamentos da oferta com 
as necessidades do mercado de 
trabalho;  
Fomentar a empregabilidade dos 
diplomados;  
Controlar a execução e acionar 
práticas para a melhoria. 

Implementação de projetos 
sem condições necessárias 
para a sua execução;  
Não atuar em tempo 
oportuno.  

Estudar as necessidades de formação, propor as 
ações e ouvir o Conselho Consultivo;  
Envolver os stakeholders no planeamento, 
organização e execução da formação;  
Avaliar a qualidade da formação e do 
desempenho do pessoal. 

DOCENTES Executam a oferta formativa. Alta 

Empenho no sucesso da formação, no 
cumprimento das metas e dos 
critérios de qualidade e na melhoria 
contínua. 

Não envolvimento com o 
meio local. 

Trabalho cooperativo e participação nas 
atividades não letivas e de projeto;  
Reuniões regulares de Conselhos de Turma e de 
Curso. 

DISCENTES 
São o público-alvo da oferta 
formativa. 

Alta 

Empenho na aquisição de 
competências; 
Conclusão do percurso de formação; 
Divulgação Escola (boca-a-boca). 

Insucesso escolar; 
Absentismo e desistência 
dos alunos.  

Motivar para a aprendizagem; Implementar o 
trabalho de projeto; Organizar apoios 
educativos;  
Recolha de sugestões;  
Avaliação da formação e dos serviços. 

FUNCIONÁRIOS 
Apoio na organização, execução 
e controlo da oferta formativa. 

Média 

Atendimento e apoio discentes; 
Apoio aos docentes; 
Apoio à Direção; 
Registos de execução. 

Conflitos pessoais. 

Organização dos serviços de modo a evitar 
conflitos;  
Recolha de sugestões;  
Avaliação da satisfação. 

CONSELHO 
CONSULTIVO 

Emite parecer sobre a oferta 
formativa e documentos 
estruturantes. 

Média 
Parecer favorável sobre a oferta 
formativa e o Projeto Educativo. 

Não emissão de parecer. 
Facultar a informação atempadamente e 
convocar as reuniões com antecedência.  
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ENVOLVIMENTO DOS STAKEHOLDERS NA OFERTA FORMATIVA 

  

CRITÉRIOS 

Papel na Oferta de E. F. P.  
Influência 
na oferta 
da Escola 

Atitude esperada dos 
Stakeholders 

Riscos detetados  Estratégia de Gestão dos Stakeholders 

ST
A

K
EH

O
LD

ER
S 

IN
TE

R
N

O
S 

DIREÇÃO DA 
ESCOLA 

Propõe, organiza e dirige a 
execução da oferta 
formativa. 

Alta 

Evitar desajustamentos da oferta 
com as necessidades do mercado 
de trabalho;  
Fomentar a empregabilidade dos 
diplomados;  
Controlar a execução e acionar 
práticas para a melhoria. 

Implementação de 
projetos sem condições 
necessárias para a sua 
execução;  
Não atuar em tempo 
oportuno.  

Estudar as necessidades de formação, 
propor as ações e ouvir o Conselho 
Consultivo;  
Envolver os stakeholders no planeamento, 
organização e execução da formação;  
Avaliar a qualidade da formação e do 
desempenho do pessoal. 

DOCENTES Executam a oferta formativa. Alta 

Empenho no sucesso da formação, 
no cumprimento das metas e dos 
critérios de qualidade e na 
melhoria contínua. 

Não envolvimento com o 
meio local. 

Trabalho cooperativo e participação nas 
atividades não letivas e de projeto;  
Reuniões regulares de Conselhos de Turma 
e de Curso. 

DISCENTES 
São o público-alvo da oferta 
formativa. 

Alta 

Empenho na aquisição de 
competências; 
Conclusão do percurso de 
formação; 
Divulgação Escola (boca-a-boca). 

Insucesso escolar; 
Absentismo e desistência 
dos alunos.  

Motivar para a aprendizagem; 
Implementar o trabalho de projeto; 
Organizar apoios educativos;  
Recolha de sugestões;  
Avaliação da formação e dos serviços. 

FUNCIONÁRIOS 
Apoio na organização, 
execução e controlo da 
oferta formativa. 

Média 

Atendimento e apoio discentes; 
Apoio aos docentes; 
Apoio à Direção; 
Registos de execução. 

Conflitos pessoais. Organização dos serviços de modo a evitar 
conflitos;  
Recolha de sugestões;  
Avaliação da satisfação. 

CONSELHO 
CONSULTIVO 

Emite parecer sobre a oferta 
formativa e documentos 
estruturantes. 

Média 
Parecer favorável sobre a oferta 
formativa e o Projeto Educativo. 

Não emissão de parecer. Facultar a informação atempadamente e 
convocar as reuniões com antecedência.  

CENTRO 
QUALIFICA 

Encaminha para formação e 
emprego, elencando 
necessidades de formação. 
 

Média 

Apoio na definição da formação e 
no acompanhamento pós-
formação. 
 

Atividade centrada 
exclusivamente no 
encaminhamento de 
adultos. 

Desenvolvimento de um plano de ação de 
acompanhamento pós-formação. 
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ENVOLVIMENTO DOS STAKEHOLDERS NA OFERTA FORMATIVA 

 

CRITÉRIOS 

Papel na Oferta de E. F. P. 
Influência 
na oferta  

Atitude esperada dos 
Stakeholders 

Riscos detetados Estratégia de Gestão dos Stakeholders 

ST
A

K
EH

O
LD

ER
S 

EX
TE

R
N

O
S 

MIN. EDUCAÇÃO 
/ DGEST / ANQEP 

Definem as prioridades de 
qualificação e os currículos 
dos cursos, aprovando os 
cursos a abrir anualmente. 

Alta 

Gestão dialogada da rede de 
oferta formativa das Escolas;  
Aprovação e inserção dos 
referenciais de formação no CNQ. 

Redução do número de 
turmas a abrir e alteração 
dos cursos aprovados. 

Propor a oferta formativa de modo 
ajustado às orientações emanadas e 
participar nas reuniões de rede e dos 
conselhos setoriais. 

ENCARREGADOS 
DE EDUCAÇÃO 

Assumem a responsabilidade 
de matricular os educandos 
na Escola. 

Média 

Colaborar com a Escola no sucesso 
educativo dos alunos e na 
divulgação da oferta formativa. 

Não comparência na 
Escola e desinteresse pelo 
educando. 

Propor atividades para os encarregados de 
educação para os trazer à Escola;  
Recolher sugestões; 
Avaliar os serviços. 

UNIVERSIDADES E 
INSTITUTOS 
SUPERIORES 

Dão parecer sobre os perfis 
de formação e os currículos 
profissionais. 

Baixa 

Colaboração no ajustamento dos 
currículos e implementação de 
novas tecnologias.  

Orientarem a sua ação 
apenas para a inserção 
dos alunos no ensino 
superior. 

Promover a participação dos 
estabelecimentos de ensino na Escola por 
via da divulgação da sua oferta formativa e 
parcerias de formação. 

ASSOC. EMPR. E 
SINDICAIS 

Colaboram no levantamento 
de necessidades de formação 
e no ajustamento dos 
currículos. 

Média 

Forneçam elementos sobre as 
carências formativas, prestem 
apoio técnico e participem nos 
júris de P.A.P. 

Indisponibilidade de 
recursos humanos. 

Reunir periodicamente com as instituições 
e integrá-las nos júris de PAP;  
Recolher informações sobre necessidades 
de formação. 

EMPREGADORES 
E PARCEIROS DE 
FORMAÇÃO 

Colaboram na formação em 
contexto de trabalho e na 
integração dos diplomados 
na vida profissional. 

Média 

Identificação de necessidades de 
formação;  
Ajustamento formandos ao posto 
de trabalho apoio na inserção de 
diplomados no mundo trabalho. 
Cedência de recursos materiais. 

Colaborem na F.C.T. sem 
apresentar ofertas de 
emprego;  
Tutoria deficiente dos 
formandos ou com pouco 
acompanhamento.  

Reunir periodicamente com as empresas; 
Recolher sugestões;  
Elaborar planos de formação para as 
empresas; 
Elaborar inquéritos de satisfações sobre 
competências dos alunos e diplomados.  

AUT. LOCAIS E 
JUNTA ÁREA 
METROP. PORTO 

Participam na definição das 
prioridades formativas e na 
definição da oferta. 

Alta 

Diálogo com a Escola na definição 
da oferta formativa. 

Proposta de cursos que 
não se enquadrem na 
cultura da Escola.  

Participar nas reuniões convocadas para 
concertação de rede de oferta formativa. 

INSTITUIÇOES 
LOCAIS 

Colaboram na divulgação da 
oferta formativa e no 
encaminhamento. 

Baixa 

Cooperação na identificação do 
público-alvo e na divulgação da 
oferta. 

Não disponibilizarem a 
informação de que 
dispõem. 

Reunir periodicamente com os parceiros 
para elaborar planos de desenvolvimento 
da formação. 
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ALINHAMENTO DO SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE COM O QUADRO DE REFERÊNCIA EQAVET 

VARIÁVEIS A 
CONSIDERAR 

MODELO EM VIGOR NA E.A.P.A. QUADRO EQAVET 
LACUNAS IDENTIFICADAS / 

MUDANÇAS A IMPLEMENTAR 
 
 
 
Visão do operador 
relativamente à garantia 
da qualidade da oferta 
de ensino e formação 
profissional 

Modelo próprio de sistema de qualidade inspiradas nas normas ISO 9001 e 
baseadas em ciclos de garantia e melhoria de qualidade internacionalmente aceites, 
tendo a autoavaliação como eixo central. 
Definição de objetivos e indicadores de referência da atividade – modelo focado nos 
resultados e melhoria contínua dos processos, com evidências que os 
fundamentam. 
Avaliação do grau de satisfação dos stakeholders internos e dos empregadores. 
Definição de procedimentos de atuação/critérios de qualidade. 

A garantia da qualidade é baseada em 
evidências e focada em resultados. O quadro 
de referência EQAVET é constituído por quatro 
fases: 
- Ciclo de garantia da qualidade (planeamento, 
implementação, avaliação, revisão);                
- Critérios de qualidade (aplicam-se a cada uma 
das fases do ciclo de qualidade); 
- Descritores indicativos (especificações que 
clarificam os critérios de qualidade em função 
dos operadores de EFP);       
- Indicadores de referência. 
 

Os modelos são equivalentes 
quanto à visão da garantia da 
qualidade, na medida em que 
ambos se focam nos resultados do 
processo e na melhoria contínua, 
bem como no estabelecimento de 
critérios de qualidade e de 
indicadores de referência.     
     

 
 
 
Princípios da garantia da 
qualidade subjacentes à 
oferta de E.F.P. 

Melhoria da qualidade da educação e formação profissional e dos formadores; 
Relevância da Educação e formação profissional para o mercado de trabalho; 
Estratégia de afirmação da Escola na região e no país e do seu reconhecimento 
como Escola de referência no ensino artístico e profissional, com incidência na 
comunicação dos resultados; 
Envolvimento dos stakeholders internos na criação, execução e avaliação da oferta 
e dos externos na criação, participação e avaliação do processo formativo; 
Processos de melhoria contínua e obtenção de resultados orientados para a 
formação integral do aluno, indo além dos indicadores selecionados pelo modelo 
EQAVET. 
 

Visibilidade dos processos e resultados na 
gestão da educação e formação profissional; 
Envolvimento dos stakeholders internos e 
externos; 
Melhoria contínua da educação e formação 
profissional utilizando os indicadores 
selecionados. 
 

Os princípios de garantia da 
qualidade e atuação estão 
alinhados.              
Trabalhar na melhoria da 
visibilidade e comunicação dos 
resultados. 

 
 
 
Metas e objetivos da 
garantia da qualidade da 
oferta de E.F.P. 

Aumentar a qualidade do ensino profissional ministrado, tornando-o mais capaz de 
atrair alunos para os cursos a abrir;  
Intensificar a divulgação da oferta formativa e dar mais visibilidade às atividades e 
resultados de educação e formação; 
Estabelecer um rácio mínimo de 1,2 de procura para 1 de oferta de cursos; 
Melhorar as taxas de sucesso dos alunos ao ritmo de 1% ao ano até alcançar 90%; 
Melhorar as taxas de empregabilidade dos diplomados ao ritmo de 0,5% ao ano até 
alcançar 75%; 
Garantir uma satisfação mínima dos empregadores com as competências dos 
alunos em 75. 

Aumentar a inserção de alunos e diplomados 
no mundo do trabalho; 
Valorizar a permeabilidade entre o Ensino e 
Formação Profissional e o ensino Superior na 
perspetiva de aprendizagem ao longo da vida;   
Tornar o Ensino e Formação Profissional mais 
atrativo para os alunos e as famílias. 

As metas e objetivos encontram-se 
alinhados. 
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ALINHAMENTO DO SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE COM O QUADRO DE REFERÊNCIA EQAVET 
VARIÁVEIS A 
CONSIDERAR 

MODELO EM VIGOR NA E.A.P.A. QUADRO EQAVET 
LACUNAS IDENTIFICADAS / 

MUDANÇAS A IMPLEMENTAR 

 
 
 
Critérios e descritores da 
garantia da qualidade da 
oferta de E.F.P. 
 

Os critérios de qualidade são comuns a todo o ciclo de qualidade, assentes no rigor 
de dados recolhidos e tratados, na validação dos inquéritos de satisfação elaborados 
e aplicados, na participação dos stakeholders no processo de criação do modelo e da 
avaliação e na reflexão partilhada para elaboração do relatório de avaliação e do 
plano de ação. 
Os descritores estão expressos em documentos próprios, nomeadamente no 
Anexo 1 – (Aferição de procedimentos de gestão), na lista de procedimentos e nos 
descritivos de funções. 

Os critérios e descritores são comuns a todo o 
ciclo de qualidade, sendo flexíveis e ajustáveis 
a cada realidade. 
 
 

Critérios e descritores alinhados. 

 
 
 
 
Metodologia da garantia 
da qualidade da oferta 
de E.F.P. 
 

Metodologia de gestão da qualidade baseado no ciclo de melhoria contínua, 
descritos em fluxogramas e em procedimentos definidos. A metodologia é aplicada 
em diferentes fases: Fase de Planeamento – o planeamento reflete uma visão 
estratégica partilhada pelos stakeholders e inclui as metas contratualizadas, os 
objetivos definidos, as ações a desenvolver e os indicadores selecionado pelo modelo 
EQAVET (4, 5, 6 a) e 6b)) acrescidos de indicadores sobre o grau de satisfação; Fase 
de implementação – os planos de aplicação são concebidos em consulta com os 
stakeholders e realizados por recolha de dados e inquéritos de satisfação interna e 
externa; Fase de avaliação (interna/externa) – avaliações de resultado e de processo 
são regularmente efetuadas; Fase de revisão – os resultados da avaliação são 
utilizados para se elaborarem planos de ação adequados. 

Metodologia de gestão da qualidade assente 
no Ciclo de melhoria contínua – PDCA, aplicada 
em diferentes fases: Planeamento, 
implementação, avaliação e revisão. 

Metodologia alinhada  
 

 
 
 
 
 
Indicadores de qualidade 
da oferta de E.F.P. 
Indicadores de contexto, 
Input, output, processo e 
resultado. 
 

O modelo em vigor permite responder aos seguintes indicadores EQAVET:                                                      
Indicador nº 4 - Taxa de conclusão em cursos de Ensino e Formação Profissional;  
Indicador nº 5 - Taxa de empregabilidade após conclusão dos cursos de E.F.P.;                                                   
Indicador nº 6 - Utilizador das competências adquiridas no local de trabalho; 
- a) - percentagem de alunos que concluíram um curso de E.F.P. e que trabalham em 
profissões diretamente relacionadas com o curso/área de formação; 
b3) - percentagem de empregadores satisfeitos com os diplomados de EFP.                                                                  
Responde também a outros indicadores não obrigatórios:                                      
Taxas de retenção e de desistência;                                                       
Médias de sucesso educativo                   
Taxas de módulos em atraso;                                          
Taxas de absentismo;                                                      
Indicador 10 - Rácio procura/oferta de cursos;                           
Taxas de satisfação pessoal docente e não docente, alunos e encarregados de 
educação.              

O quadro EQAVET comporta 10 Indicadores, 
sendo obrigatórios na 1ª fase: 
Indicador nº 4 - Taxa de conclusão em cursos 
de Ensino e Formação Profissional  
Indicador nº 5 - Taxa de empregabilidade dos 
diplomados de E.F.P.; 
Indicador nº 6 a) - Taxa de diplomados que  
trabalham em profissões diretamente 
relacionadas com o curso/área de formação 
que concluíram;  
Indicador 6 b3) - Taxa de empregadores que 
estão satisfeitos com os formandos que 
completaram um curso de EFP. 

Todos os indicadores se encontram 
alinhados e ampliados. 
 
Os Indicadores 4, 5 e 6 utilizados 
até agora devem ser ajustados, de 
modo a incluir a distinção entre 
masculino e feminino. 
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A SITUAÇÃO DA E.A.P.A. FACE AO EQAVET 

 
ANÁLISE SWOT DO MODELO DE AVALIAÇÃO DE QUALIDADE 

 
 

ANÁLISE SWAT 
 

 
PONTOS FORTES 
 Análise e controlo anual das metas estabelecidas. 

 Análise comparativa de metas e objetivos por anos 
letivos, por ciclos de estudos e por cursos. 

 Monitorização e acompanhamento regular do 
sucesso educativo, de modo a introduzir as 
melhorias necessárias. 

 Deteção das competências menos trabalhadas e a 
implementar no processo formativo. 

 Deteção das insuficiências dos serviços nos 
diferentes departamentos. 

 Estabelecimento de normativos de funcionamento 
para toda a comunidade. 

 Informação prestada regularmente à comunidade 
educativa. 

 Levantamento de necessidades de formação para 
pessoal docente e não docente e sua concretização, 
criando condições de melhoria do seu desempenho. 

 Envolvimento dos stakeholders internos e externos 
no processo de avaliação de qualidade, através de 
mecanismos adequados. 

 Avaliação da satisfação dos colaboradores e utentes 
com a atividade formativa. 
 

 
OPORTUNIDADES 
 Organizar consultas periódicas com os stakeholders 

a fim de identificar necessidades locais de formação 
presentes e futuras, de modo a apresentar uma 
ajustada oferta formativa. 

 Melhorar a adequação dos recursos humanos e 
materiais às tarefas a desenvolver 

 Avaliar as metas atingidas por comparação com as 
médias nacionais equivalentes, de modo a situar e 
qualificar a escola. 

 Adequar os objetivos da escola aos objetivos 
europeus, nacionais e regionais. 

 Aumentar as parcerias locais, nacionais e 
internacionais com outras entidades de educação e 
formação e empregadores. 

 Melhorar a credibilidade da instituição junto do 
público-alvo e das instituições locais e nacionais. 

 Melhorar o desempenho do pessoal docente por via 
da deteção de falhas e de formação orientada. 

 Melhorar a organização dos serviços e a 
comunicação entre os departamentos. 

 
 

 
PONTOS FRACOS  
 Modelo de qualidade centrada em evidências de 

resultados e não no processo de observação direta, 
o que pode potenciar a desvirtuação das 
classificações. 

 Complexidade de registos e procedimentos, 
exigindo uma grande equipa para levar em diante 
todo o processo. 

 Diversidade de fontes para registo e tratamento de 
dados. 

 Deficiente comunicação entre os diferentes 
stakeholders. 

 

 
RISCOS 
 Pouco envolvimento ou desinteresse dos 

stakeholders no processo. 

 Não obtenção de respostas suficientes para 

validação nos inquéritos. 

 Não conseguir realizar em tempo útil todo o 

processo de avaliação da qualidade, devido ao 

elevado número de itens em análise. 

 Inexistência de pessoal qualificado para proceder à 

análise e  elaboração de relatório final.  

 Não atribuição do selo europeu por incapacidade da 

Agência Nacional para a avaliação da instituição. 

 Desarticulação entre as exigências da ANQEP para o 

modelo e as exigências do POCH. 

 Desajustamento do modelo face à possibilidade de 

exigência de novos indicadores. 
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RAZÕES PARA O ALINHAMENTO DA AVALIAÇÃO COM O QUADRO EQAVET 

 

O alinhamento do Sistema de Gestão e Avaliação da Qualidade em uso na Escola Artística 

e Profissional Árvore com o Quadro EQAVET (Quadro de Referência Europeu de Garantia da 

Qualidade para a Educação e Formação Profissional) é o objetivo do presente documento, dando 

cumprimento ao disposto no Decreto-Lei nº 92/2014 de 20 de junho, tendo em atenção as atuais 

condições sociais e políticas na Europa, de modo a melhorar a capacidade para enfrentar as cada 

vez mais rápidas e drásticas mudanças nos mercados de trabalho, nomeadamente no que aos 

jovens se refere.  

O Quadro Europeu de Garantia de Qualidade para Operadores de Educação e Formação 

Profissional (EQAVET) apoia e propicia aos operadores dos diferentes países europeus o 

desenvolvimento de princípios comuns, critérios de referência, indicadores e diretrizes, de 

modo a que possam promover, acompanhar, orientar e avaliar a qualidade dos seus sistemas de 

ensino e formação profissional. Neste sentido, poderão desenvolver e melhorar a necessária 

articulação entre o ensino e formação prestadas e o mercado de trabalho. Para além disso, 

aquele quadro visa ainda propiciar a mobilidade profissional extrafronteiras, com áreas de 

competência dos formandos igualmente reconhecidas em todos os países europeus. 

Mercê da frequência, por parte de alguns elementos da escola, de várias ações de 

formação, nomeadamente em 2008 a ação “Qualificação das Escolas Profissionais da Região 

Norte “ com 444 horas, tendo o objetivo de implementar um Sistema de Gestão da Qualidade e 

Ambiente sob os pontos de vista técnicos e comportamentais, a escola tem vindo a aplicar nos 

seus processos educativo e administrativo parte das orientações e procedimentos ali recolhidos, 

nomeadamente aqueles relacionados com a norma NP EN ISO 9001 que fez parte do currículo 

da ação. É este modelo de qualidade e autoavaliação da Escola que será alinhado com o quadro 

EQAVET. 

Deste modo, compromete-se a Escola Artística e Profissional Árvore (EAPA) a fazer alinhar 

o seu modelo de garantia de qualidade com o quadro EQAVET. Tendo isto em vista foi nomeada, 

pelo Diretor Executivo da Escola, a Equipa de Gestão da Qualidade, que terá como missão 

imediata a coordenação e acompanhamento do alinhamento do modelo em uso com o Quadro 

EQAVET, nomeadamente pela recolha e tratamento da informação, de modo a aferir a qualidade 

dos procedimentos adotados e a propor medidas e ações para a melhoria.  

Desde o ano de 2011 que a Escola Artística e Profissional Árvore tem vindo a aplicar um 

modelo de avaliação que permite responder aos quatro indicadores solicitados pela ANQEP no 

âmbito do quadro de referência EQAVET, nomeadamente, taxa de conclusão dos cursos de 

educação e formação profissional, taxa de empregabilidade dos diplomados, taxa de 

empregabilidade dos diplomados na área de formação e satisfação dos empregadores com os 

diplomados. Além destes indicadores, a Escola tem vindo também a recolher dados, com base 

nos seguintes indicadores: taxas de retenção, taxas de desistência, taxas de absentismo, taxas 

de módulos em atraso, médias globais de curso, médias de disciplinas, médias de FCT, rácio 

procura/oferta dos cursos, avaliação do desempenho do pessoal docente e não docente, taxas 

de satisfação de pessoal docente e não docente, alunos e encarregados de educação, taxas de 

satisfação de empregadores com a formação, taxas de satisfação de utentes com a gestão e os 

serviços da Escola. 
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 No presente modelo de avaliação alinhado com o quadro EQAVET, pretendemos assegurar 

os indicadores solicitados e acrescentar parte dos indicadores que já eram utilizados pela nossa 

instituição, tais como taxas de retenção, taxas de desistência, taxas de absentismo, médias 

globais, disciplinares e de FCT, taxas de módulos em atraso, rácio procura/oferta de cursos, taxas 

de satisfação do pessoal docente e não docente, alunos, encarregados de educação e 

empregadores participantes na formação em contexto de trabalho ou que tenham admitido 

diplomados ao seu serviço. 

Dado que pretendemos efetuar uma recolha sistemática dos indicadores e avaliar a 

evolução dos resultados, decidimos apresentar quadros de análise comparativa (relatório de 

autoavaliação) anexas ao relatório final do operador, como forma de analisar, avaliar e 

introduzir as necessárias correções no plano de ação e de melhoria. 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS, METAS E INDICADORES DE MEDIDA 

 

Passamos a apresentar os objetivos estratégicos extraídos do Projeto Educativo da Escola. Os 
objetivos específicos podem ser observados no desdobramento de cada um destes objetivos no 
respetivo Projeto.  

 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

• Garantir o sucesso educativo de todos, melhorando as taxas de sucesso no tempo 
previsto e reduzindo o abandono escolar. 

• Promover uma cidadania ativa e participativa, baseada nos valores da UNESCO e nos 
objetivos das Nações Unidas para 2030. 

• Promover a integração dos alunos na comunidade escolar e o aprofundamento da 
ligação da escola com o meio envolvente e a comunidade local. 

• Desenvolver a articulação a oferta formativa com as necessidades locais, regionais e 
nacionais. 

• Melhorar a organização Escolar e a orientação profissional. 
• Afirmar a internacionalização da Escola.  
• Promover a formação e avaliação dos recursos humanos. 
• Melhorar a comunicação e ampliar a divulgação da oferta formativa 
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METAS 

As metas contratualizadas para 2019-20 são as seguintes: 

Resultados  no  final do ciclo de estudos 

Percentagem de abandono escolar 15% 

Percentagem de diplomados 75% 

Percentagem de empregados 65% 

Percentagem de empregados na área de formação 35% 

 
As metas internas apontam para uma melhoria anual até 2024 ao ritmo seguinte: 

Taxas anuais de melhoria 

Redução do abandono escolar 0,50% 

Diplomados 1,00% 

Empregados 0,50% 

Empregados na área de formação 0,50% 

 

 

 

 

 

 

INDICADORES EQAVET 

 

 

IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA: ano letivo de 2019-2020 

 

Tendo em conta que todo o processo de implementação do sistema de gestão da qualidade 

se atrasou por força da abertura de candidatura financeira pelo POCH para a formação das 

equipas das escolas que iriam integrar os grupos dinamizadores da qualidade, a recolha de 

indicadores a analisar no sistema dirá respeito aos ciclos de 2014-17, 2015-18 e 2016-19, sendo 

que apenas os dois primeiros ciclos abordarão o indicador de empregabilidade, dado que o 

último ciclo ainda não terminou o prazo para previsto para avaliação.  

 

FONTES, RECOLHA DE DADOS E ANÁLISE DOS INDICADORES 

O sistema integrará, além dos indicadores solicitados pela ANQEP outros indicadores, 

conforme se pode constatar no quadro dos indicadores e fontes de recolha de dados que se 

apresentam de seguida.
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NDICADORES 
EQAVET 

Fontes de 
recolha dos 

dados 

Procedimento 
de recolha de dados 

Frequência da 
recolha 

Quem recolhe 
os dados 

Tipo de análise a 
utilizar 

Quem analisa 
os dados 

Comunicação e 
utilização da informação 

 
 
 
 

Nº 4 
Taxa de conclusão 

Pautas, através 
do Livro de 
ponto eletrónico 

Comparação do 
número de alunos que 
concluíram com o nº 
de inscritos no 1º ano  

Anual, realizada no  
final do ano letivo. 

Grupo 
Dinamizador 
da Qualidade 

Quantitativa: Cálculo 
do indicador e 
cumprimento das 
metas estabelecidas; 
Qualitativa: Reflexão 
sobre os fatores que 
estão na base dos 
resultados. 

Grupo 
Dinamizador da 
Qualidade, mais 
a Direção 
Pedagógica. 

Relatório de autoavaliação; 
G.D.Q.: Revisão do sistema da 
qualidade; 
Direção: Adoção de políticas 
educativas para a melhoria; 
Orientadores Educativos e 
Professores: Implementação de 
medidas de melhoria. 

 
 
 

Nº 5 
Taxa de colocação 

 

Ex-alunos 
diplomados 

Inquérito online, 
Contacto telefónico ou 
correio eletrónico 

6 meses após  
Conclusão curso: 
Recolha dados; 
12 meses após 
conclusão: 
atualização dados.  
 

Grupo de 
Informação e 
Apoio 
Profissional 

Quantitativa: Cálculo 
do indicador e 
cumprimento das 
metas estabelecidas; 
Qualitativa: Reflexão 
sobre os fatores que 
estão na base dos 
resultados. 
 

Grupo 
Dinamizador da 
Qualidade, mais 
a Coordenação 
de Curso. 

Relatório de autoavaliação; 
G.D.Q.: Revisão do sistema da 
qualidade; 
Direção: Adoção de políticas 
tendentes a melhorar a formação 
e/ou relação com as empresas. 
Coordenadores de Curso e 
Professores: Implementação de 
medidas de melhoria. 

 
 

Nº 6 a) 
Percentagem de 

alunos a trabalhar 
na área de 
formação  

Ex-alunos 
diplomados 
 

Inquérito online, 
Contacto telefónico ou 
correio eletrónico 

6 meses após  
Conclusão curso: 
Recolha dados; 
12 meses após 
conclusão: 
atualização dados.  
 

Grupo de 
Informação e 
Apoio 
Profissional 
 

Quantitativa: Cálculo 
do indicador; 
Qualitativa: Reflexão 
sobre o ajustamento 
da formação às 
necessidades do 
mercado de trabalho. 
 

Grupo 
Dinamizador da 
Qualidade, mais 
a Coordenação 
de Curso e a 
Direção da 
Escola. 

Relatório de autoavaliação; 
G.D.Q.: Revisão do sistema da 
qualidade; 
Direção: Adoção de políticas 
tendentes a melhorar a oferta e a 
relação com as empresas; 
Coordenadores de Curso: 
Alargamento dos contactos com 
empresas para melhorar a  
inserção no mundo do trabalho. 
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 Documento-base  

 

NDICADORES 
EQAVET 

Fontes de 
recolha dos 

dados 

Procedimento 
de recolha de dados 

Frequência da 
recolha 

Quem recolhe 
os dados 

Tipo de análise a 
utilizar 

Quem analisa 
os dados 

Comunicação e 
utilização da informação 

Nº 6 b3) 
Percentagem 

empregadores 
satisfeitos com as 

competências 
aplicados pelos 
formandos no 

local de trabalho. 

Empresários Inquérito aos 
empregadores que 
admitiram ex-alunos 
e/ou colaboraram na 
F.C.T.  

Anual, realizada no 
final dos estágios e 
após a recolha de 
dados junto dos ex-
alunos.  

Grupo 
Dinamizador 
da Qualidade 
 

Quantitativo: 
percentagem de 
empregadores 
satisfeitos. 
Qualitativa: aferição 
das competências 
avaliadas positiva e 
negativamente. 

Grupo 
Dinamizador da 
Qualidade, mais 
a Direção 
Pedagógica e a 
Coordenação de 
Curso. 
 

Relatório de análise comparativa 
e avaliação final; 
G.D.Q.: Revisão do sistema; 
Direção: Adoção de políticas 
tendentes a melhorar a formação.  
Coord. Curso e Professores: 
Implementação de medidas de 
melhoria. 

 
Percentagem de 

retenção 

Pautas, através 
do livro de 
ponto eletrónico 
e atas C. Turma. 

Comparação do 
número de alunos 
retidos com os alunos 
inscritos em turma. 

Anual, em 
setembro. 

Grupo 
Dinamizador 
da Qualidade 
 

Quantitativa: cálculo 
do indicador e 
confronto com as 
metas 
contratualizadas. 

Grupo 
Dinamizador da 
Qualidade e 
Direção 
Pedagógica 

Relatório de autoavaliação; 
Direção, coordenadores curso e 
orientadores educativos: reflexão 
sobre as metas e objetivos e 
adoção de ações de melhoria. 

 
Percentagem de 

desistência 

Pautas, através 
do livro de 
ponto eletrónico 
e atas C. Turma. 

Comparação do 
número de alunos 
desistentes com os 
alunos inscritos em 
turma. 

Anual, em 
setembro. 

Grupo 
Dinamizador 
da Qualidade 
 

Quantitativa: cálculo 
do indicador e 
confronto entre ciclos 
de estudo. 

Grupo 
Dinamizador da 
Qualidade e 
Direção 
Pedagógica 

Relatório de autoavaliação; 
Direção, coordenadores curso e 
orientadores educativos: reflexão 
sobre os resultados e adoção de 
ações de melhoria. 

 
Médias globais 

gerais e por curso 

Pautas, através 
do livro de 
ponto 
eletrónico. 

Comparação das 
médias de conclusão 
por curso. 

Anual, em 
setembro. 

Grupo 
Dinamizador 
da Qualidade 
 

Quantitativa: cálculo 
do indicador e 
confronto entre ciclos 
de estudo. 

Grupo 
Dinamizador da 
Qualidade e 
Direção 
Pedagógica 

Relatório de autoavaliação; 
Direção, coordenadores curso e 
orientadores educativos: reflexão 
sobre os resultados e adoção de 
ações de melhoria. 

 
Médias por 

disciplina e FCT 

Pautas, através 
do livro de 
ponto 
eletrónico.  

Comparação das 
médias de conclusão 
por disciplina, FCT e 
PAP por curso. 

Anual, em 
setembro. 

Grupo 
Dinamizador 
da Qualidade 
 

Quantitativa: cálculo 
do indicador e 
confronto entre ciclos 
de estudo. 

Grupo 
Dinamizador da 
Qualidade e 
Direção 
Pedagógica 

Relatório de autoavaliação; 
Direção, coord. curso e disciplina, 
orientadores educativos: reflexão 
sobre os resultados e adoção de 
ações de melhoria. 
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 Documento-base  

 

NDICADORES 
EQAVET 

Fontes de 
recolha dos 

dados 

Procedimento 
de recolha de dados 

Frequência da 
recolha 

Quem recolhe 
os dados 

Tipo de análise a 
utilizar 

Quem analisa 
os dados 

Comunicação e 
utilização da informação 

 
Percentagem de 

módulos em 
atraso 

Pautas, através 
do livro de 
ponto eletrónico 
e atas C. Turma. 

Comparação do 
número de módulos 
em atraso com o total 
de módulos por 
disciplina.  

Anual, em 
setembro. 

Grupo 
Dinamizador 
da Qualidade 
 

Quantitativa: cálculo 
do indicador e 
confronto com as 
metas estabelecidas. 

Grupo 
Dinamizador da 
Qualidade e 
Direção 
Pedagógica 

Relatório de autoavaliação; 
Direção, coord. curso e disciplina, 
orientadores educativos: reflexão 
sobre os resultados e adoção de 
ações de melhoria. 

 
Percentagem de 

absentismo  

Pautas, através 
do livro de 
ponto 
eletrónico. 

Comparação do 
número de alunos 
retidos com os alunos 
inscritos em turma. 

Anual, em 
setembro. 

Grupo 
Dinamizador 
da Qualidade 
 

Quantitativa: cálculo 
do indicador e 
confronto com as 
metas estabelecidas. 

Grupo 
Dinamizador da 
Qualidade e 
Direção 
Pedagógica 

Relatório de autoavaliação; 
Direção, coord. curso e disciplina, 
orientadores educativos: reflexão 
sobre os resultados e adoção de 
ações de melhoria. 

 
Taxas de 

satisfação dos 
alunos  

Inquéritos 
realizados 
online. 

Comparação do 
número de respostas 
por nível de satisfação 
com o número de 
respostas obtidas. 

Anual, a realizar ao 
longo do ano. 

Grupo 
Dinamizador 
da Qualidade 
 

Quantitativa: cálculo 
do indicador. 

Grupo 
Dinamizador da 
Qualidade e 
Direção da 
Escola. 

Relatório de autoavaliação; 
Direção: reflexão sobre os 
indicadores e ajustamentos do 
plano de ação para a melhoria. 

 
Taxa de satisfação 

dos professores 

Inquéritos 
realizados 
online. 

Comparação do 
número de respostas 
por nível de satisfação 
com o número de 
respostas obtidas. 

Anual, a realizar ao 
longo do ano. 

Grupo 
Dinamizador 
da Qualidade 
 

Quantitativa: cálculo 
do indicador. 

Grupo 
Dinamizador da 
Qualidade e 
Direção da 
Escola. 

Relatório autoavaliação; 
Direção: reflexão sobre os 
indicadores e ajustamentos do 
plano de ação para a melhoria. 

 
Taxa de satisfação 
dos funcionários 

Inquéritos 
realizados 
online. 

Comparação do 
número de respostas 
por nível de satisfação 
com o número de 
respostas obtidas. 

Anual, a realizar ao 
longo do ano. 

Grupo 
Dinamizador 
da Qualidade 
 

Quantitativa: cálculo 
do indicador. 

Grupo 
Dinamizador da 
Qualidade e 
Direção da 
Escola. 

Relatório de autoavaliação; 
Direção: reflexão sobre os 
indicadores e ajustamentos do 
plano de ação para a melhoria. 
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 Documento-base  

 

NDICADORES 
EQAVET 

Fontes de 
recolha dos 

dados 

Procedimento 
de recolha de dados 

Frequência da 
recolha 

Quem recolhe 
os dados 

Tipo de análise a 
utilizar 

Quem analisa 
os dados 

Comunicação e 
utilização da informação 

 
Taxa de satisfação 
dos encarregados 

de educação 

Inquéritos 
realizados 
online. 

Comparação do 
número de respostas 
por nível de satisfação 
com o número de 
respostas obtidas. 

Anual, a realizar ao 
longo do ano. 

Grupo 
Dinamizador 
da Qualidade 
 

Quantitativa: cálculo 
do indicador. 

Grupo 
Dinamizador da 
Qualidade e 
Direção da 
Escola. 

Relatório de análise comparativa 
e avaliação final. 
Direção: reflexão sobre os 
indicadores e ajustamentos do 
plano de ação para a melhoria. 

Indicador de 
procura dos 

cursos 

Pré-inscrições 
online 

Comparação do 
número de inscritos 
com o número de 
vagas disponíveis. 

Anual, a realizar em 
Julho de cada ano 

Grupo 
Dinamizador 
da Qualidade 

Quantitativa: cálculo 
do indicador. 

Grupo 
Dinamizador da 
Qualidade e 
Direção da 
Escola. 

Relatório de análise comparativa 
e avaliação final. 
Gabinete de Comunicação e 
Imagem e Direção: Promoção de 
campanhas de divulgação da 
oferta formativa. 
 

Avaliação dos 
serviços 

 

Inquéritos 
realizados 
online. 

Comparação do 
número de respostas 
por nível de satisfação 
com o número de 
respostas obtidas. 

Anual, a realizar ao 
longo do ano. 

Grupo 
Dinamizador 
da Qualidade 
 
 

Quantitativa: cálculo 
do indicador. 
Qualitativa:  
Aferição dos 
diferentes serviços e 
deteção de falhas ou 
necessidades de 
implementação de 
melhorias. 

Grupo 
Dinamizador da 
Qualidade e 
Direção da 
Escola. 

Relatório de análise comparativa 
e avaliação final. 
Direção: reflexão sobre os 
indicadores e ajustamentos do 
plano de ação e das funções e 
objetivos a contratualizar com o 
pessoal.  
Reuniões com os departamentos. 































































































































