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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 

O presente plano de melhoria resulta duma dupla análise: Relatório de avaliação interna de 2020, consubstanciado nos resultados obtidos nos ciclos de 

formação de 2014-17, 2015-18 e 2016-19, concluído em março de 2020; contexto de confinamento do sistema educativo em Portugal, com incidências ao 

nível da execução do Plano Anual de Atividades e de incertezas relativamente ao futuro da educação e formação em Portugal e na Europa.  

Assim, contrariamente ao inicialmente expectável de realizar um relatório de melhoria decorrido um ano de implementação do sistema de qualidade 

EQAVET, consideramos ser oportuno proceder a uma revisão das ações e metas aprovadas, tendo em conta as novas condições em que decorre todo o 

processo formativo. 

No que diz respeito ao primeiro aspeto, tivemos a oportunidade de avaliar os resultados obtidos e embora considerando que o processo de planeamento, 

implementação, avaliação e revisão cumpriram com as práticas de gestão do ensino em formação profissional e que as metas globais propostas com base 

nos indicadores selecionados foram alcançados, alguns resultados particulares ficaram aquém das metas globais preconizadas; 

No que diz respeito ao segundo aspeto, verificámos que, tendo sido anuladas, a partir de março, todas as ações constantes do plano anual de atividades, 

não foram realizadas algumas importantes ações de promoção e divulgação da oferta formativa, pondo em causa as metas preconizadas nos indicadores de 

procura dos cursos profissionais. 

É tendo em conta estes fatores que apresentamos o presente Plano de Melhoria, tendo por finalidade corrigir algumas metas apresentadas no plano de 

ação e introduzir novas ações passíveis de agilizar o processo para atingir as metas e indicadores propostos.  

 

 

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) 

http://www.qualidade.anqep.gov.pt/default.aspx
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AM1 Indicador de Taxas de conclusão O1 

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

Meta: 75%, em cada curso no final do ciclo. 

Situação atual: Taxa global em 2016/19: 77% 

Há cursos com taxas de 63%, 54% e 62% 

AM2 Indicador taxas de transição O2 

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

Meta: 90% de transição no 1º ano, 85% de transição até ao final do 2º 

ano, em cada curso 

Situação atual: Taxa global de 88,7% no 1º ano e de 91,2% no 2º ano; 

Há cursos com taxas de retenção de 72,3% no 1º ano. 

AM3 
Satisfação dos empregadores com as competências 

dos alunos 
O3 

Objetivo: Desenvolver a articulação da oferta formativa com as 
necessidades locais, regionais e nacionais – Envolver os 
empresários na avaliação de competências dos diplomados. 
Meta: 20%, de empregadores participantes 
Situação atual: 9% 

AM4 Indicador de procura dos cursos 04 

Melhorar a comunicação e ampliar a divulgação da oferta formativa 
– Redução das metas, face à impossibilidade dos objetivos 8.1, 8.2, 
8.3 e 8.4 do Projeto Educativo da Escola, devido à contingência 
provocada pelo COVID19. 
Meta: Rácio procura/oferta - 1,2 
Situação atual: Rácio procura/oferta - 1,7 
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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 

Privilegiar, no ato de matrícula, o acesso aos cursos profissionais de Coordenação e Produção 

de Moda, Design de Equipamento e Multimédia, de alunos mais jovens que estejam 

abrangidos pela escolaridade obrigatória, de modo a reduzir o número de desistentes e 

favorecer o alcance das metas preconizadas de 75% de taxa de conclusão. 

Setembro de 

2020 

Setembro de 

2022 

AM2 A2 

Monitorizar trimestralmente os resultados obtidos pelos alunos e repetir os conselhos de 

turma sempre que se verificarem situações de insucesso e/ou retenção acima das metas, no 

sentido de serem observadas e definidas estratégias de recuperação dos alunos em situação 

de insucesso.  

Junho/Julho de 

2020 

Setembro de 

2022 

AM3 

A3 
Realizar eventos na Escola sobre as atividades profissionais e convidar os empresários a 

participar nelas, no sentido de os envolver mais nas atividades. 

Setembro de 

2020 

Setembro de 

2022 

A4 
Realizar reuniões por áreas de formação com os empregadores, para discutir as necessidades 

de formação e as competências a desenvolver nos formandos. 

Setembro de 

2020 

Setembro de 

2022 

AM4 A5 

Ajustar a meta do indicador de procura dos cursos para 1,2, face à impossibilidade cumprir o 

plano de atividades, em virtude de terem sido suspensas todas as atividades externas da 

Escola, a partir de março de 2020, não tendo sido possível executar os objetivos 8.1, 8.2, 8.3 e 

8.4, respeitante ao Projeto Educativo da Escola, imprescindíveis para o alcance das metas 

propostas.  

Junho/Julho de 

2020 

Setembro de 

2022 
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