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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.  
(designação da Escola, Centro de Formação ou outro tipo de entidade, conforme legalmente instituído) 

 

ESCOLA ARTÍSTICA E PROFISSIONAL ÁRVORE 

 

1.2 Indicar a morada e contactos da entidade formadora. 
(morada, contacto telefónico e endereço eletrónico; circunscrever a informação à sede, no caso de haver outras 
unidades orgânicas) 

 

Passeio das Virtudes, 14       

4050-629 Porto 

Telefone: 223394820 

E-mail: geral@arvore.pt 

 

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

(contacto telefónico e endereço eletrónico) 

 

Carlos Alberto Magalhães Gamito Carrilho 

Diretor Geral 

Telefone 223394826 

cgamito@arvore.pt 

 

1.3.1 Indicar o nome da entidade proprietária e respetivo representante. 

(a preencher, se aplicável)  

 

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

Representada por Francisco Gil Costa Pinta da Silva, Presidente da Direção. 

http://www.qualidade.anqep.gov.pt/default.aspx
mailto:geral@arvore.pt
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1.4 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 

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. 

Objetivos estratégicos 

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

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

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

4. Desenvolver a articulação da oferta formativa com as necessidades locais, regionais e nacionais; 
5. Melhorar a organização escolar e a orientação profissional dos alunos e diplomados; 
6. Afirmar a Escola no Contexto Internacional; 
7. Promover a formação e avaliação dos recursos humanos; 
8. Melhorar a comunicação e ampliar a divulgação da oferta formativa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.qualidade.anqep.gov.pt/default.aspx
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1.5 Inserir o organigrama da instituição.    

 

 

 

 

DIREÇÃO

ESCOLA VIRTUDES

DIRETOR GERAL

DIREÇÃO 
ADMINISTRATIVA E 

FINANCEIRA

DIRETOR 
ADMINISTRATIVO

Secretaria

Papelaria e 
Reprografia

Informática e 
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

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

 
(ajustar o número de linhas quanto necessário) 

 

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) * 

2017/2018 2018/2019 2019/2020 

N.º    
T/GF  

N.º   
AL 

N.º    
T/GF 

N.º   
AL 

N.º    
T/GF 

N.º   
AL 

Curso 
Profissional 

Curso Técnico de Animação 2D 3D 1 26 1 24 1 22 

Curso 
Profissional 

Curso Técnico de Coordenação e 
Produção de Moda 

1 26 1/2 10 1/2 11 

Curso 
Profissional 

Curso Técnico de Desenho Digital 3D 1/2 15 1 25 1 23 

Curso 
Profissional 

Curso Técnico de Design (Variante de 
Equipamento) 

1/2 13 1 26 1 22 

Curso 
Profissional 

Curso Técnico de Design Gráfico 1 25 1 26 1 26 

Curso 
Profissional 

Curso Técnico de Design de Moda 1 25 1/2 14 1/2 14 

Curso 
Profissional 

Curso Técnico de Multimédia 1 27 1 26 1 27 

 
* Se aplicável, incluir a oferta noutras unidades orgânicas, para além da sede  

 

 

1.7 Selecionar a situação da instituição face à implementação do sistema de garantia da 
qualidade:   

 

 

 

http://www.qualidade.anqep.gov.pt/default.aspx
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1.8 Apresentar a listagem dos objetivos que a instituição definiu para o alinhamento com o 
Quadro EQAVET. 

 

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

inspirado nas normas ISO 9001, apesar de nunca ter solicitado a sua certificação. Tendo em 

conta os objetivos do alinhamento do sistema de qualidade com o quadro de referência de 

qualidade europeu, a Escola Árvore propõe-se obter a certificação e o selo 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 stakeholders 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 comunidade 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 

http://www.qualidade.anqep.gov.pt/default.aspx
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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. 
 
 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 das metas e dos objetivos definidos; 
• Monitorizar o comportamento dos indicadores; 
• Avaliar a implementação das ações de melhoria aplicadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 Junho de 2019 Outubro de 2019 

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

Recolha de dados – Indicador 4a) 
Conclusão dos cursos 

Setembro de 2017 Fevereiro de 2020 

Recolha de dados – Indicador 5a) 
Colocação dos diplomados 

Fevereiro de 2018 Fevereiro de 2020 

Recolha de dados – Indicador 6a) 
Ocupação dos diplomados 

Fevereiro de 2018 Fevereiro de 2020 

Recolha de dados – Indicador 6b3) 
Satisfação dos empregadores 

Fevereiro de 2020 Março de 2020 

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

Março de 2020 Abril de 2020 

Identificação das melhorias a introduzir na gestão da 
EFP 

Abril de 2020 Abril de 2020 

Elaboração do Relatório do Operador  Abril de 2020 Abril de 2020 

Anexo 1 ao Relatório do Operador - Plano de 
Melhoria 

Abril de 2020 Abril de 2020 

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

Abril de 2020 Abril de 2020 

Observações (caso aplicável) 

Durante o processo de alinhamento, foram ainda revistos o Estatuto da Escola, o Projeto Educativo, o Regulamento 
Interno, bem como criados novos instrumentos, tais como uma matriz de fluxogramas de processos e 
procedimentos, um plano de acompanhamento e monitorização dos indicadores, um mapa de descritivos de 
funções e uma listagem de versões de documentos em uso.  

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.qualidade.anqep.gov.pt/default.aspx
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1.10 Identificar os documentos orientadores da instituição e relatórios relevantes para a 
garantia da qualidade e indicar as respetivas ligações eletrónicas. 

 

Estatuto da Escola https://www.arvore.pt/docs/121107103719RXN0YXR1dG8ucGRm.p
df 

Projeto Educativo 2020-2024 www.arvore.pt/docs/121107104251cHJvamVjdG9lZHVjYXRpdm8uc
GRm.pdf 

Regulamento Interno 2020 https://www.arvore.pt/docs/130912112316UmVndWxhbWVudG8g
SW50ZXJubyAxMy0xNC5wZGY=.pdf 

Regulamento de P.A.P. https://www.arvore.pt/docs/121107104224cmVndWxhbWVudG9Q
QVAucGRm.pdf 

Documento-base EQAVET + 
Plano de Ação 

Plataforma da ANQEP (Sistema da Qualidade EQAVET)  

Plano Anual de Atividades 
2019-2020 

Servidor da Escola Artística e Profissional Árvore (acesso condicionado) 

Relatório de Avaliação Interna 
2020 

https://www.arvore.pt/docs/raiv1.pdf 

Estatuto da Escola das Virtudes, 
C.R.L. 

Servidor da Escola Artística e Profissional Árvore (acesso condicionado) 

Regulamento de Trabalho 
Cooperativo da Escola das 
Virtudes 

Servidor da Escola Artística e Profissional Árvore (acesso condicionado) 

Termos de Aceitação 
Candidaturas POCH 

Balcão 2020 / Arquivos Contabilísticos da Escola Árvore.  

Situação após 3 anos dos alunos 
que ingressam nos cursos 
profissionais 

https://www.dgeec.mec.pt/np4/429/%7B$clientServletPath%7D/?n
ewsId=952&fileName=DGEEC_2019_seguimento_ensino_profission
a.PDF 

Cursos Homologados pelo M.E. 
2019/20 

https://www.dgeste.mec.pt/AREAPRIVADA/EPC/AbrirDoc.aspx?DocI
D=1171 

Relevância dos cursos EFP 
definidos pelo SANQ 

https://www.dgeste.mec.pt/AREAPRIVADA/EPC/AbrirDoc.aspx?DocI
D=1170 

Critérios de ordenamento da 
rede dos cursos profissionais 

Circular nº 2 DGESTE 2019 

https://www.dgeste.mec.pt/AREAPRIVADA/EPC/AbrirDoc.aspx?DocI
D=1168 

 

 

 

http://www.qualidade.anqep.gov.pt/default.aspx
https://www.arvore.pt/docs/121107103719RXN0YXR1dG8ucGRm.pdf
https://www.arvore.pt/docs/121107103719RXN0YXR1dG8ucGRm.pdf
http://www.arvore.pt/docs/121107104251cHJvamVjdG9lZHVjYXRpdm8ucGRm.pdf
http://www.arvore.pt/docs/121107104251cHJvamVjdG9lZHVjYXRpdm8ucGRm.pdf
https://www.arvore.pt/docs/130912112316UmVndWxhbWVudG8gSW50ZXJubyAxMy0xNC5wZGY=.pdf
https://www.arvore.pt/docs/130912112316UmVndWxhbWVudG8gSW50ZXJubyAxMy0xNC5wZGY=.pdf
https://www.arvore.pt/docs/121107104224cmVndWxhbWVudG9QQVAucGRm.pdf
https://www.arvore.pt/docs/121107104224cmVndWxhbWVudG9QQVAucGRm.pdf
https://www.arvore.pt/docs/raiv1.pdf
https://www.dgeec.mec.pt/np4/429/%7B$clientServletPath%7D/?newsId=952&fileName=DGEEC_2019_seguimento_ensino_profissiona.PDF
https://www.dgeec.mec.pt/np4/429/%7B$clientServletPath%7D/?newsId=952&fileName=DGEEC_2019_seguimento_ensino_profissiona.PDF
https://www.dgeec.mec.pt/np4/429/%7B$clientServletPath%7D/?newsId=952&fileName=DGEEC_2019_seguimento_ensino_profissiona.PDF
https://www.dgeste.mec.pt/AREAPRIVADA/EPC/AbrirDoc.aspx?DocID=1171
https://www.dgeste.mec.pt/AREAPRIVADA/EPC/AbrirDoc.aspx?DocID=1171
https://www.dgeste.mec.pt/AREAPRIVADA/EPC/AbrirDoc.aspx?DocID=1170
https://www.dgeste.mec.pt/AREAPRIVADA/EPC/AbrirDoc.aspx?DocID=1170
https://www.dgeste.mec.pt/AREAPRIVADA/EPC/AbrirDoc.aspx?DocID=1168
https://www.dgeste.mec.pt/AREAPRIVADA/EPC/AbrirDoc.aspx?DocID=1168
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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  

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”.  
 

 

O Planeamento corresponde à primeira fase do processo de garantia de qualidade. Na nossa 
Escola, iniciou-se com a nomeação pela Direção do Grupo Dinamizador da Qualidade. De 
imediato, em maio de 2019, foi feita uma reflexão conjunta entre a Direção e o GDQ sobre a 
situação em que a Escola se encontrava (sistema parcial de gestão da qualidade, não certificado) 
e o ponto que se pretendia alcançar (sistema total de gestão da qualidade) e a obtenção do selo 
europeu de certificação da qualidade EQAVET.  

Deu-se então início ao processo de elaboração do documento-base, a partir da análise dos guias 
de gestão da qualidade produzidos pela ANQEP, da análise comparativa entre o modelo de 
gestão em vigor na Escola Árvore e os pressupostos do modelo EQAVET, no sentido de 
determinar o âmbito de ação do modelo a implementar.  

Foi então dado a conhecer oralmente à comunidade educativa, através das reuniões de 
departamento e Conselhos de Turma, o envolvimento da Escola na implementação do sistema 
de gestão da qualidade EQAVET e da necessidade do envolvimento de todos os stakeholders 
internos na construção do modelo e na sua execução. Em paralelo, os elementos do Grupo 
Dinamizador da Qualidade iniciaram um processo de formação/ação, participando num grupo 
de trabalho constituído pela ANESPO, no âmbito da Operação financiada pelo POCH para a 
qualificação das equipas das Escolas envolvidas na implementação do sistema EQAVET.  

Em junho de 2019 iniciou-se o processo de formação do Grupo Dinamizador da Qualidade. No 
arranque do ano letivo de 2019-2020, em reunião geral de professores, foi feita uma 
comunicação sobre a importância do sistema de gestão da qualidade EQAVET e explicado em 
que consistia, tendo sido apelado a todo o corpo docente para participar ativamente na sua 
implementação. Foi também distribuído um documento escrito sobre o assunto a todo o quadro 
de pessoal, apelando a que respondessem com ligeireza sempre que fossem solicitados a 
participar.  

Seguidamente foi feita uma apresentação em cada turma dos objetivos de implementação do 
sistema EQAVET e do seu modo de implementação. Foi também enviada informação por email 
para alunos e encarregados de educação. Foi ainda realizada uma reunião com os 
representantes de cada turma dos encarregados de educação, discutindo o modelo a 
implementar e solicitando sugestões para a sua concretização, algumas das quais vieram a ser 

http://www.qualidade.anqep.gov.pt/default.aspx
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integradas no Plano de Ação. Foi ainda convocada uma reunião com empregadores para discutir 
o modelo de implementação do sistema e receber contributos dos empresários, a qual foi 
desconvocada, por termos recebido apenas a confirmação de presença de um empregador.  

Ainda durante o primeiro período do ano letivo de 2019-2020, foram revistos pelo GDQ os 
documentos estratégicos da Escola, nomeadamente: 
- O Estatuto da Escola: foi discutido com a Direção, revisto e aprovado; 
- O Projeto Educativo: foi revisto, distribuído a todo o corpo docente e não docente e colocado 
em discussão pública online, durante cerca de um mês, sendo depois aprovado pela Direção, 
após terem sido analisados e inscritos os contributos recebidos. 
- O Regulamento Interno: foi revisto, distribuído a toda a comunidade educativa e discutido com 
os orientadores educativos de turma e colocado em discussão pública online, durante 15 dias, 
sendo depois aprovado pela Direção da Escola.  

Simultaneamente, foi sendo elaborado o Documento-base, definida a política de qualidade da 
Escola, analisadas as semelhanças entre o modelo em vigor e o modelo EQAVET, estabelecidas 
as linhas orientadoras para a construção do modelo, definidos os objetivos estratégicos e 
específicos, identificado o papel dos stakeholders internos e externos. 

Foi, então decidido alargar o âmbito dos indicadores para lá daqueles que a ANQEP apresentou 
como obrigatórios, inscrevendo no processo outros indicadores suscetíveis de contribuir para a 
aferição do sucesso educativo e combate ao abandono escolar, tal como taxas de retenção, 
taxas de absentismo, taxas de desistência, percentagens de módulos não concluídos no tempo 
previsto, médias globais e disciplinares, indicador de procura dos cursos, satisfação de alunos, 
encarregados de educação, professores e pessoal não docente, parceiros da formação em 
contexto de trabalho, avaliação dos serviços, tendo em vista a melhoria global da qualidade da 
Escola.  

Foram também propostas pelo GDP metas para os indicadores a utilizar no processo e as fontes 
de recolha de dados a utilizar. Foi então iniciado um processo de discussão interna com a Direção 
e os diferentes departamentos, no sentido de aferir da exequibilidade das metas e dos 
indicadores propostos, tendo sido aprovados posteriormente em reunião de Direção.  

Passou-se à elaboração do plano de ação com a definição das metas propostas, atividades a 
realizar, calendário de implementação e atribuição de responsabilidades, sendo aprovados pela 
Direção.   

Nesta fase, tudo foi planeado em conformidade com o ciclo de desenvolvimento da qualidade 
PDCA, tendo sempre por base os documentos estratégicos e orientadores e procedendo à sua 
revisão, quando necessário, para que pudessem cumprir a sua função de guia. Não só 
planificámos (elaborando plano de implementação e construindo o documento-base), como 
implementamos (realizando reuniões de discussão e decisão), como avaliamos (ao comparar 
modelos e ao avaliar a necessidade de ajustamento e atualização dos documentos orientadores) 
e revemos (ao realizar a alteração dos documentos estruturantes).  

Como se pode constatar pela descrição do processo, o planeamento reflete a visão estratégica 
partilhada da instituição com os stakeholders e o envolvimento destes na definição de metas, 
objetivos, indicadores e ações a realizar.  

http://www.qualidade.anqep.gov.pt/default.aspx
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A E.A.P.A. possui uma visão estratégica que se encontra alinhada com os objetivos do sistema 
de qualidade EQAVET e que dá visibilidade aos resultados e processos na sua atividade de 
gestão, conforme se pode comprovar: 

- O Plano de Ação inclui as ações, metas, objetivos e indicadores a promover, estando em 
consonância entre eles. 
- As metas e objetivos estão consagradas no seu projeto educativo e são extensivas ao 
documento base e plano de ação EQAVET, estando alinhadas com as políticas Europeias, 
Nacionais e Regionais, cumprindo as metas estabelecidas nos Avisos POCH no âmbito do 
Portugal 2020 e da Portaria 60-A/2015, de 2 de março; 
- A Revisão do Projeto Educativo e do Regulamento Interno, bem como a definição dos 
indicadores e metas foram discutidos com stakeholders internos e externos, refletindo uma 
visão partilhada; 
- Na definição de metas e objetivos, encontra-se uma previsão de melhoria contínua, do ensino 
e formação profissional, quer considerando os indicadores solicitados quer considerando os 
restantes indicadores acrescentados pelo Grupo Dinamizador da Qualidade da E.A.P.A.  
 

 

2.2 Fase de Implementação  

Critério de qualidade: “Os planos de ação, concebidos em consulta com os stakeholders, 
decorrem das metas/objetivos a atingir e são apoiados por parcerias diversas”. 

 
 

Nesta fase, procedemos à elaboração de questionários para recolha de dados, nomeadamente: 
- Identificação das empresas em que os diplomados se encontravam a trabalhar; 
- Satisfação dos empregadores com as competências dos nossos diplomados; 
- Satisfação dos parceiros de formação em contexto de trabalho com as competências dos 
nossos formandos; 
- Satisfação dos encarregados de educação com os resultados obtidos pelos alunos e as suas 
melhorias comportamentais desde que passaram a frequentar a Escola; 
- Satisfação dos alunos com a Escola, o seu projeto educativo e atividades, a relação pedagógica, 
a organização escolar e os diferentes departamentos; 
- Satisfação dos professores com a sua situação e integração na comunidade educativa, o Projeto 
Educativo da Escola, a relação com os outros, a organização escolar e os restantes 
departamentos; 
- Satisfação do pessoal não docente com a sua integração na comunidade educativa, o 
funcionamento e organização escolar e os restantes departamentos.  

Enviamos o convite para participação na resposta aos questionários a todos os membros do 
pessoal docente e não docente, aos encarregados de educação, a todos os alunos, aos 
diplomados de que tínhamos contacto, aos parceiros de formação e aos empregadores de que 
tínhamos conhecimento. No capítulo destes últimos, após o envio dos questionários e face ao 
número baixo de respostas, insistimos telefonicamente com os empresários, não tendo nisto 
obtido maior sucesso. Nos restantes casos, o número de respostas obtidas foi muito elevado, 

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


 

                                  

 
                                                               
 

 
RO / ESCOLA ARTÍSTICA E PROFISSIONAL ÁRVORE  12/17  

 

sendo os seus resultados significativos e representativos. Procedemos, então, à recolha e 
tratamento dos dados, através das respostas geradas na plataforma Forms, da Microsoft.  

Realizamos reuniões com stakeholders, nomeadamente com os orientadores educativos para 
discutir as alterações ao regulamento interno, com os representantes dos encarregados de 
educação para apresentação do sistema de gestão da qualidade e recolha de sugestões de 
atividades a promover. Convocámos também uma reunião com empresários para debater as 
necessidades de formação e de competências a promover no processo formativo. Realizámos 
também reuniões individuais com pessoal docente e não docente para perceber as funções que 
desempenham, as necessidades individuais de formação e os procedimentos que são adotados 
em cada departamento, a fim de proceder aos ajustes necessários, elaborar os mapas descritivos 
de funções, os fluxogramas de processos e procedimentos e o plano de formação do pessoal. 
Estas atividades foram decorrendo em simultâneo com o processo de capacitação dos membros 
do grupo dinamizador da qualidade para o desenvolvimento do processo em curso, com a 
finalidade de orientar a execução de toda a organização escolar e a circulação e gestão 
documental. Foi ainda criado o mapa de acompanhamento e monitorização dos indicadores 
para proceder ao acompanhamento e definição de ações de melhoria em todo o processo de 
intervenção da Escola. 

Procedemos também à recolha e tratamento de dados através da plataforma eletrónica 
utilizada pela escola para registo das atividades letivas, por via dos relatórios gerados por esta e 
da criação de bases de dados de registo e acompanhamento da evolução do percurso individual 
de cada aluno durante e após a formação. Neste processo construímos mapas e gráficos 
demonstrativos dos resultados obtidos.  

Também aqui, foi cumprido o ciclo de gestão da qualidade PDCA. O plano elaborado na fase 
anterior esteve sempre presente durante o processo de construção dos instrumentos de recolha 
e tratamento da informação, bem como da sua implementação. Assim, não tivemos só 
Implementação, mas planificação (definição de momentos de construção de documentos e de 
recolha de dados, a que se sucede a construção de novos documentos e nova recolha de dados), 
o seu tratamento, a avaliação do seu carácter significativo e representativo, para insistir na 
recolha de dados (revisão), até ao tratamento da informação (de novo avaliação).   

Consideramos que nesta fase, à semelhança da anterior, cumprimos com os princípios do 
sistema EQAVET, apesar de não termos conseguido obter a participação pretendida por parte 
dos stakeholders externos, mas isso diz respeito a um fator que não depende inteiramente da 
nossa vontade e ação, visto que: 
- Os planos de ação foram concebidos em consulta com stakeholders internos e externos; 
- Os planos de ação decorrem dos objetivos e indicadores estabelecidos e das metas a atingir; 
- Os planos de ação são apoiados em parcerias diversas quer no capítulo da planificação quer no 
capítulo da execução, tendo em conta o recurso às empresas parceiras na formação em contexto 
de trabalho e às instituições locais, para implementação do Plano Anual de Atividades, 
nomeadamente no capítulo de estágios, provas de aptidão profissional e projetos orientados 
para a satisfação de necessidades da comunidade local.  
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2.3 Fase de Avaliação  

Critério de qualidade: “A avaliação de resultados e processos regularmente efetuada 
permite identificar as melhorias necessárias”.  
 

 

Nesta fase, procedemos à construção dos instrumentos de informação, com destaque para os 
mapas dos indicadores solicitados e submetidos na plataforma da ANQEP, e em especial, o 
Relatório de Avaliação Interna em que procedemos a um levantamento exaustivo da informação 
necessário para uma análise não só dos indicadores solicitados para a obtenção do selo da 
qualidade EQAVET, mas de todos os indicadores que a nossa equipa considerou essencial para 
a aferição da qualidade e determinação da necessidade de ações de melhoria na nossa 
instituição.  

No Relatório de Avaliação Interna, integramos todos os indicadores que nos foram solicitados. 
Colocamos quadros e gráficos sobre taxas de conclusão e empregabilidade. Fizemos 
comparações com as metas contratualizadas: verificamos que os resultados obtidos se 
encontravam alinhados com os objetivos do sistema EQAVET, encontrando-se ligeiramente 
acima das metas propostas e contratualizadas com o POCH. Comparámos também com os 
resultados apresentados pela DGEEC de Resultados do Inquérito Estudantes à Saída do 
Secundário e constatámos que se encontravam 13 pontos acima da média das Escolas 
Secundárias. Integramos também os indicadores de satisfação dos empregadores com as 
competências profissionais dos diplomados, mas face à dificuldade em obter resposta por parte 
dos empregadores pelas razões expostas no relatório de avaliação interna, procedemos a um 
questionário sobre essas competências aos parceiros de formação, tendo obtido um resultado 
complementar que nos permite melhorar a perceção sobre a qualidade das competências que 
estamos a promover junto dos jovens. Também aqui, o ciclo PDCA está presente, pois no próprio 
processo de avaliação, fizemos a revisão do processo e implementamos novas ações. 

O Relatório de Avaliação Interna não se esgota na resposta aos indicadores solicitados, antes 
procede a uma análise de muitos outros indicadores essenciais para a compreensão do sucesso 
educativo dos alunos, promovendo a comparação de dados entre cursos, disciplinas e ciclos de 
estudo, de modo a aferir as eventuais causas de menor sucesso e implementar as medidas mais 
adequadas à sua melhoria.  

O Relatório de Avaliação Interna procede também à avaliação da satisfação dos stakeholders 
internos e externos, procedendo a uma comparação dos resultados obtidos entre os diferentes 
tipos de inquiridos, de modo a detetar as razões para a satisfação/insatisfação com a Escola 
como um todo, a organização do seu funcionamento ou os diferentes departamentos escolares.  

Este relatório procede a uma aferição dos resultados obtidos, a uma avaliação quantitativa e 
qualitativa dos setores e departamentos da Escola, levanta questões para reflexão e extrai 
conclusões para serem debatidas. 

O Relatório de avaliação foi distribuído pela comunidade educativa e discutido em reuniões para 
a elaboração do Plano de Melhoria. Encontra-se assim, em total articulação com o ciclo da 
qualidade PDCA.  
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Concluímos que a avaliação de resultados e processos é efetuada com regularidade e de um 
modo sistemático, tendo em conta que: 
- Compara os resultados obtidos com as metas e indicadores propostos; 
- Compara os resultados obtidos com os resultados obtidos por outras instituições; 
- Compara os resultados obtidos entre ciclos de formação, anos de estudo, cursos, disciplinas, 
stakeholders, etc. 
- Mede em percentagens os indicadores de resultado;  
- Identifica causas prováveis de insucesso; 
- Identifica necessidades de melhoria; 
- Sugere ações de melhoria.  
 
Podemos então concluir que a avaliação de resultados e processos é efetuada com regularidade 
e permite identificar as melhorias necessárias a implementar, conforme se comprova pelo plano 
de melhoria e pelo Plano de Acompanhamento para a Melhoria dos Indicadores.  
  

 

2.4 Fase de Revisão  

Critério de qualidade: “Os resultados da avaliação são utilizados para se elaborarem planos 
de ação adequados à revisão das práticas existentes”.  
 

 

A fase de revisão, além de estar presente de um modo articulado nas fases anteriores, expressa-
se nesta fase na elaboração do Plano de Melhoria.  

Tendo em conta que o Plano de Ação tem o seu início em Setembro de 2019 e que só após um 
ano do início de implementação do processo se deveria aplicar o primeiro plano de melhoria, 
este plano só deveria ser apresentado no ano letivo de 2020-21. O Plano deveria ser elaborado 
pela Direção Pedagógica em articulação com o Grupo Dinamizador da Qualidade, face a recolha 
e tratamento de dados entretanto realizada e à discussão com os stakeholders internos e 
externos.  

No entanto, face ao momento crítico que o País e Mundo atravessam, motivados pelo surto 
epidémico da COVID19, com grande incidência no funcionamento das Escolas em 2020, não 
sendo possível determinar em que condições irá decorrer o funcionamento futuro da Escola, 
bem como ao facto de termos procedido à recolha e tratamento de dados em Fevereiro e Março 
de 2020, os quais foram inseridos no Relatório de Avaliação Interna de 2020, decidimos 
apresentar um Plano de Melhoria, propondo algumas alterações ao Plano de Ação apresentado 
em anexo ao documento-base.  

Para a sua concretização foi fundamental o Relatório de Avaliação Interna, construído e 
desenvolvido na fase de avaliação, em articulação com o plano de implementação do sistema 
de qualidade EQAVET.  

O Plano de melhoria tem em conta que a situação atual tem impacto ao nível das metas e 
indicadores que nos propusemos anteriormente, face à impossibilidade de cumprir quer o Plano 
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de Ação quer o Plano Anual de Atividades, por força do confinamento social a que o País se 
encontra sujeito. 

Assim, sentimos a necessidade de: 

- Reduzir o indicador do rácio de procura dos cursos, face à impossibilidade de realizarmos uma 
divulgação direta junto dos jovens e encarregados de educação da nossa oferta formativa, visto 
terem sido encerradas as escolas e anuladas todas as feiras de orientação escolar e profissional; 

- Corrigir a taxa de execução das mobilidades ERASMUS, visto termos cancelado algumas 
mobilidades e suspendido outras mandando regressar os alunos e diplomados que tínhamos 
enviado para Itália e Espanha; 

- Aplicar novas medidas, no sentido de corrigir os indicadores que se revelaram mais frágeis no 
atual Relatório de Avaliação Interna; 

- Adotar ações que possibilitem melhorar a participação dos stakeholders externos, 
particularmente dos empresários, no processo. 

Pelo exposto, consideramos que os resultados da avaliação quer refletidos no Relatório de 
Avaliação Interna quer das condições subjetivas para a implementação do sistema de gestão da 
qualidade são considerados para a revisão das práticas existentes e, pelas medidas adotadas, 
pode concluir-se que são adequadas aos objetivos pretendidos.  

 

 

 

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.  
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DOCUMENTOS ANEXOS 

 

Anexo 1 – Plano de Melhoria 

 

Anexo 2  – Fontes de evidência do cumprimento dos critérios de conformidade EQAVET 
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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.  
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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 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: 76% 

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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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 
consensualizados 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. 

 

  

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


                                                  

FE / ESCOLA ARTÍSTICA E PROFISSIONAL ÁRVORE  6/ 8 
 

 

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 Circular nº 2 / ANQEP 2019 ANQEP https://www.dgeste.mec.pt/AREAPRIVADA/EPC/AbrirDoc
.aspx?DocID=1168 

C1P1,  

2 Anexo 2 Circular nº 2 / ANQEP 2019 
Critérios de ordenamento rede 

cursos profissionais 

ANQEP https://www.dgeste.mec.pt/AREAPRIVADA/EPC/AbrirDoc
.aspx?DocID=1168 
 

C1P1, 

3 Relevância cursos EFP definidos pelo 
SANQ 

ANQEP https://www.dgeste.mec.pt/AREAPRIVADA/EPC/AbrirDoc
.aspx?DocID=1170 

C1P1, 

4 Cursos Homologados pelo M.E. 
2019/20 

SEE https://www.dgeste.mec.pt/AREAPRIVADA/EPC/AbrirDoc
.aspx?DocID=1171 

C1P1, 

5 Recomendações do Conselho 
Europeu para o Estabelecimento 
do Quadro Europeu Qualificações 

Conselho Europeu / 
Parlamento 

Europeu 

https://wwwcdn.dges.gov.pt/sites/default/files/recomen
dacao.pdf 

C1P1, 

6 Decreto-Lei 92/2014 
Regime Jurídico do Ensino 

Profissional 

Conselho de 
Ministros Governo 

de Portugal 

https://dre.pt/application/conteudo/25676935 C1P1, 

7 Portaria 55/2018 
Currículo Ensinos Básico e Secundário 

Ministério da 
Educação 

https://www.dge.mec.pt/sites/default/files/Curriculo/AF
C/dl_55_2018_afc.pdf 

C1P1, 

8 Termos de Aceitação  POCH Arquivo da Escola C1P1, 

9 Portaria 702/2009 
Quadro Nacional de Qualificações 

MTSS / MECTES https://dre.pt/pesquisa/-
/search/493227/details/normal?q=Portaria+n.%C2%BA%
20782/2009 

C1P1, 

http://www.qualidade.anqep.gov.pt/default.aspx
https://www.dgeste.mec.pt/AREAPRIVADA/EPC/AbrirDoc.aspx?DocID=1168
https://www.dgeste.mec.pt/AREAPRIVADA/EPC/AbrirDoc.aspx?DocID=1168
https://www.dgeste.mec.pt/AREAPRIVADA/EPC/AbrirDoc.aspx?DocID=1168
https://www.dgeste.mec.pt/AREAPRIVADA/EPC/AbrirDoc.aspx?DocID=1168
https://www.dgeste.mec.pt/AREAPRIVADA/EPC/AbrirDoc.aspx?DocID=1170
https://www.dgeste.mec.pt/AREAPRIVADA/EPC/AbrirDoc.aspx?DocID=1170
https://www.dgeste.mec.pt/AREAPRIVADA/EPC/AbrirDoc.aspx?DocID=1171
https://www.dgeste.mec.pt/AREAPRIVADA/EPC/AbrirDoc.aspx?DocID=1171
https://wwwcdn.dges.gov.pt/sites/default/files/recomendacao.pdf
https://wwwcdn.dges.gov.pt/sites/default/files/recomendacao.pdf
https://dre.pt/application/conteudo/25676935
https://www.dge.mec.pt/sites/default/files/Curriculo/AFC/dl_55_2018_afc.pdf
https://www.dge.mec.pt/sites/default/files/Curriculo/AFC/dl_55_2018_afc.pdf
https://dre.pt/pesquisa/-/search/493227/details/normal?q=Portaria+n.%C2%BA%20782/2009
https://dre.pt/pesquisa/-/search/493227/details/normal?q=Portaria+n.%C2%BA%20782/2009
https://dre.pt/pesquisa/-/search/493227/details/normal?q=Portaria+n.%C2%BA%20782/2009
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10  Projeto Educativo da Escola Direção da Escola https://www.arvore.pt/docs/121107104251cHJvamVjdG
9lZHVjYXRpdm8ucGRm.pdf 

C1P1, 

11 Estatuto da Escola Direção da Escola 
das Virtudes, C.R.L. 

https://www.arvore.pt/docs/121107103719RXN0YXR1dG
8ucGRm.pdf 

C1P4,  

13 Relatório de Avaliação Interna Grupo Dinamizador 
da Qualidade 

https://www.arvore.pt/docs/raiv1.pdf C1P1, C5P6, C6P8, C6P9, 
C6P10, C2I2, C2I6, C5A2, 
C5A4, C6A5, C4R1, C5R2, 
C6R3 

14 Documento-base + Plano de Ação Direção da Escola Plataforma ANQEP / EQAVET – Área Reservada da Escola C1P1, C1P3, C5P6, C6P9, 
C6R4  

15 Atas de Reuniões Direção da Escola Arquivo da Escola C1P2, C5P5, C6P6, C5P7, 
C6P8, C5A3,  

16 Registo de reuniões Online G.D.Q. Plataforma Teams, Microsoft C1P2 

17 
 

Plano Acompanhamento 
Monitorização Indicadores (PAMI) 

G.D.Q. Servidor da Escola C1P3, C3A1, C6A4 

18 Plano de Melhoria G.D.Q. Relatório do Operador C6A5, C2I5, C4R1, C5R2, 
C6R3 

19 Plano Anual de Atividades Direção Pedagógica Arquivo da Escola C2I4, C1P5, C1P7,  

20 Mapa de Protocolos e Parcerias G.D.Q. Arquivo da Escola C5P5,  

21 Plano de Formação  Direção da Escola Arquivo da Escola C6P8, C2I2, C2I3,  

22 Orçamento da Escola das Virtudes, 
C.R.L. 

Assembleia Geral 
da Escola Virtudes 

Arquivo da Escola C2I1, 

23 Mapa de Distribuição de Funções Direção Escola 
Virtudes 

Arquivo da Escola C2I1, 

24 Levantamento Necessidades de 
Formação 

G.D.Q. / Direção 
Escola 

Plataforma eletrónica Forms, Microsoft C2I2 

http://www.qualidade.anqep.gov.pt/default.aspx
https://www.arvore.pt/docs/121107104251cHJvamVjdG9lZHVjYXRpdm8ucGRm.pdf
https://www.arvore.pt/docs/121107104251cHJvamVjdG9lZHVjYXRpdm8ucGRm.pdf
https://www.arvore.pt/docs/121107103719RXN0YXR1dG8ucGRm.pdf
https://www.arvore.pt/docs/121107103719RXN0YXR1dG8ucGRm.pdf
https://www.arvore.pt/docs/raiv1.pdf
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