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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.  
EsproMinho – Escola Profissional do Minho 

 

 

1.2 Indicar a morada e contactos da entidade formadora. 
 

Avenida do Cávado, 48 a 54 – S. Vicente – 4700-084 Braga 
Telefone – 253679244 
E-mail – geral.braga@esprominho.pt  

 

 

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

claudio-marques@esprominho.pt 

+351967205007 

 

 

1.3.1 Indicar o nome da entidade proprietária e respetivo representante. 
EsproMinho – Escola Profissional do Minho, representada por Cláudio Marques, Diretor Executivo 

 

 

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. 

 

A EsproMinho tem como missão organizar a formação nos diversos níveis de educação e formação 
integrados em percursos diversificados de qualificação profissional, com vista a dotar os jovens e adultos 
dos saberes e competências profissionais e de cidadania que lhes propiciem uma melhor inserção no 
mundo do trabalho em estreita articulação com o tecido económico e social.  

A EsproMinho tem como visão organizar a formação tendo como referencial os projetos mais avançados 
e mais consistentes que se desenvolvem nos países da União Europeia e da OCDE.  

Pretendemos ser uma escola educadora, criadora de cidadãos livres e reflexivos (competentes na 
gestão emocional), participativos e empenhados socialmente; Integradora, capaz de dar resposta às 
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necessidades educativas dos alunos; reconhecida pela comunidade como um polo de competências 
(saber ser-estar-fazer); internacional, uma escola portuguesa para a europa e para o mundo. 

Assim, quer se trate de jovens ou adultos em formação, nos cursos profissionais ou de educação e 
formação, pretendemos que no final do ciclo de formação cada formando seja capaz de, por ser 
designado como:  

 Competente, Responsável, Assertivo e Adaptável.  

 

1.5 Inserir o organigrama da instituição.    

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entidade Proprietária
Conselho de gerência

Conselho Diretivo

Diretor Geral

-Política comercial e
financeira;

- Gestão Instalações,
equipamentos e recursos

educativos;
- Representação da escola.

Pessoal Não docentes

Diretor Financeiro

Serviços administrativos e
técnico financeiros

- Candidaturas a
financiamento das

actividades da escola;
- Serviços de contabilidade;
- Pagamentos (informação).

Pessoal Departamento
financeiro

Diretor Executivo

Grupo Dinamizador da
Qualidade

Direção Pedagógica Cursos
adultos

- Pessoal não docente*; 
- Plano de formação contínua;

- HSST;
- Processo avaliação escola e

intervenientes;
- Projectos internacionais

educação não formal e formal;
- Política da qualidade e

procedimentos;
- Comunicação externa;

- Actividade e Direção cursos
Adultos;

- Marketing e Publicidade;
- Instalações, equipamentos e

recursos educativos*.

Conselho Consultivo

Diretor Pedagógico

Conselho de
DelegadosConselho Pedagógico

- Coordenadores de Curso
- Orientadores Educativos

- Gestores FCT
 - Gestor Plano Atividades

- Psicóloga Escolar
- Gestor Acompanhamento

Alunos Pós-Formação
- Gestores Salas Técnicas

- Professores / Formadores

Gestora Projetos
Internacionais

Assessora Projetos
Internacionais

Direção Pedagógica Cursos
jovens

•- Direção Pedagógica cursos
Nível IV e II.;

- Planos de estudos e demais
atividades de formação

(candidatura -
preparação)

- Actividade pedagógica CEF e
Profissionais;

- Júris PAP e PAF;
- Conselho Pedagógico;

- Pedidos de material didático e
equipamentos; (pareceres);

- Processo ensino-aprendizagem.

Organigrama Geral

M
O
D
1
6
1
v4

*Co-gestão com DG.
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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 Técnico(a) de Comércio 4 76 3 56 5 46 

Curso 
Profissional Técnico(a) de Organização de Eventos 3 56 2 50 2 26 

Curso 
Profissional 

Técnico(a) de Massagem de Estética e 
Bem-Estar 3 59 4 70 4 62 

Curso 
Profissional Técnico(a) de Design de Moda 2 26 2 15 3 25 

   Curso 
Profissional 

Técnico(a) de Gestão de Equipamentos 
informáticos 1 17 1 10 2 30 

Curso 
Profissional 

Técnico(a) de Gestão e Programação de 
Sistemas informáticos 1 21 1 20 1 21 

Curso 
Profissional Técnico(a) de Turismo 1 18 1 18   

Curso 
Profissional Cabeleireiro(a)     1 24 

 
* Se aplicável, incluir a oferta noutras unidades orgânicas, para além da sede  
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1.7 Selecionar a situação da instituição face à implementação do sistema de garantia da 
qualidade:   

 

 

   
 

 

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

 

A EsproMinho ainda não possui a certificação formal de garantida da qualidade, apesar de ter 
desde 2006 um sistema baseado na norma ISO:9001. Pretende agora alinhar os seus princípios 
e procedimentos com o Quadro EQAVET.  

 

O processo de construção e alinhamento do Sistema de Gestão da Qualidade da EsproMinho 
assenta em 4 objetivos fundamentais:  

OBJETIVOS DO ALINHAMENTO  

OA1 - Operacionalizar mecanismos e metodologias para o envolvimento dos stakeholders no 
planeamento, monitorização e avaliação do SGQ;  

OA2 – Estabelecer objetivos e metas a alcançar e indicadores a utilizar na gestão global e 
intermédia da oferta de EFP da EsproMinho;  

OA3 - Definir procedimentos internos claros a utilizar na recolha, monitorização, identificação 
de melhorias e divulgação de resultados sobre gestão da oferta de EFP;  

OA4 – Construir uma cultura de melhoria contínua baseada em práticas de autoavaliação 
associadas à aplicação do ciclo de garantia e melhoria da qualidade PDCA. 

 

As tabelas que se seguem exibem os objetivos gerais e específicos, bem como as metas definidas 
para os diferentes indicadores de EQAVET. 

 

OG Objetivos Gerais Descrição 
Meta 

2020 2021 2022 

OG1 Taxa de conclusão de 
cursos 

Percentagem calculada pela 
divisão do número de alunos que 
completam os cursos profissionais 
pelo número de alunos que 
ingressam nesses mesmos cursos. 

64% 64,5% 65% 

- Criação de um sistema alinhado com o quadro EQAVET.  

- Adaptação do sistema em uso ao quadro EQAVET. 
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OG2 Taxa de 
empregabilidade 

Percentagem de alunos que 
completam o curso profissional e 
que ingressam o mercado de 
trabalho ou prosseguem estudos. 

75,1% 75,2% 75,3% 

OG3 

Taxa de 
empregabilidade nas 
áreas de formação do 
curso 

Percentagem de alunos que 
trabalha em profissões 
diretamente relacionadas com o 
curso / área de educação e 
formação que concluíram. 

36% 36,1% 36,2% 

OG4 Satisfação dos 
empregadores 

Percentagem de empregadores 
que responderam “satisfeito” e 
“muito satisfeito” no inquérito de 
satisfação sobre os alunos 
recrutados. 

75,1% 75,2% 75,3% 

OG5 Satisfação dos alunos 

Percentagem dos alunos que 
classificam a prestação global da 
EsproMinho como “Bom” ou 
“Muito Bom”. 

73% 74% 75% 

OG6 
Satisfação dos 
encarregados de 
educação 

Percentagem dos encarregados de 
educação que classificam a 
prestação global da EsproMinho 
como “Bom” ou “Muito Bom”.  

73% 74% 75% 

OG7 

Investimento na 
formação de 
professores e 
formadores 

Percentagem de professores e 
formadores que participam em 
programas de formação em 
relação ao número total de 
professores e formadores da 
EsproMinho 

73% 74% 75% 

 

A prossecução dos objetivos gerais supramencionados concretiza-se através de um conjunto de objetivos 
específicos, que servem de pontos intermédios ou de sustentação, visto que só conseguindo-se a sua 
concretização será possível atingir o objetivo geral. 

 

OE Objetivos Específicos Descrição OG 
ex ante 

OE1 Reduzir o abandono escolar 

Percentagem de alunos que abandona a 
escola antes de terminar o triénio de 
formação, medido em relação com o total 
de alunos que iniciam o respetivo 
percurso formativo. 

OG1 
OG5 
OG6 

OE2 Reduzir a taxa de absentismo 
Diferença percentual entre o volume 
percentual de aulas dadas e o volume 

OG1 
OG5 
OG6 
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percentual de aulas assistidas pelos 
alunos. 

OE3 Melhorar o sucesso escolar 

Percentagem de alunos sem módulos em 
atraso em relação ao total de alunos 
inscritos nos cursos profissionais no 
período em referência 

OG1 
OG5 
OG6 

OE4 

Intensificar o relacionamento 
com os encarregados de 

educação ao longo do ciclo 
formativo 

Percentagem de encarregados de 
educação que participa nas reuniões e ou 
recebe a avaliação no final de cada 
período letivo 

OG1 
OG6 

OE5 
Intensificar o relacionamento 

com as empresas e outras 
instituições empregadoras 

Novas parcerias estabelecidas que podem 
assumir qualquer forma de colaboração 
das empresas no processo formativo 

OG2 
OG3 
OG5 
OG6 

OE6 
Satisfação das entidades 

acolhedoras de FCT 

 

Percentagem da soma de itens de “Bom” 
e “Muito Bom” nas respostas obtidas no 
questionário de desempenho global do 
formando, constante do guia de estágio 
do formando. 

 

OG2 
OG3 
OG4 
OG5 
OG6 

OE7 

Realizar sessões de 
preparação para o mercado 
de trabalho e divulgação de 

ofertas de trabalho  

Número de sessões de técnicas de procura 
de emprego e Mostra de Emprego e 
Formação Superior na EsproMinho 

OG2 
OG3 
OG4 
OG5 
OG6 

OE8 

Adequar o perfil do aluno ao 
perfil do local de estágio, 

tentando incrementar a sua 
probabilidade de 

recrutamento 

Percentagem da soma de itens de 
“adequado” e “muito adequado” em 
relação ao local de realização do estágio 
em causa. 

OG2 
OG3 
OG4 
OG5 
OG6 

OE9 
Grau de satisfação dos 

alunos para com a prestação 
dos docentes 

Percentagem de alunos que classificam a 
prestação dos docentes da EsproMinho 
como “Boa” ou “Muito Boa” nos 
inquéritos de satisfação realizada. 

OG1 
OG5 
OG6 

OE10 

Grau de satisfação dos 
alunos para com a prestação 
dos orientadores educativos 

da turma 

Percentagem dos alunos que classificam a 
prestação dos respetivos Orientadores 
Educativos como “Boa” ou “Muito Boa” 
nos inquéritos de satisfação realizados. 

OG1 
OG5 
OG6 
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OE11 

Grau de satisfação dos 
alunos para com a prestação 
do coordenador de curso da 

turma 

Percentagem dos alunos que classificam a 
prestação dos respetivos Coordenadores 
de Curso como “Boa” ou “Muito Boa” nos 
inquéritos de satisfação realizados. 

OG1 
OG5 
OG6 

OE12 

Grau de satisfação dos 
alunos para com a prestação 
dos serviços administrativos 

e pedagógicos 

Percentagem dos alunos que classificam a 
prestação da secretaria, gabinete de apoio 
ao formando e família, direção 
pedagógica, globalmente considerados 
como “Boa” ou “Muito Boa” nos 
inquéritos de satisfação realizados. 

OG5 
OG6 

OE13 

Grau de satisfação dos 
alunos para com a prestação 

dos serviços de bar e 
refeitório. 

Percentagem dos alunos que classificam a 
prestação do serviço de bar e refeitório, 
avaliados conjuntamente como “Boa” ou 
“Muito Boa” nos inquéritos de satisfação 
realizados. 

OG5 
OG6 

OE14 
Grau de satisfação dos 

alunos para com as 
instalações e limpeza 

Percentagem dos alunos que classificam 
as instalações e a sua limpeza, avaliados 
conjuntamente, como “Boa” ou “Muito 
Boa” nos inquéritos de satisfação 
realizados. 

OG5 
OG6 

OE15 
Criar um plano de formação 
adequado às necessidades 

dos colaboradores 

Nº de sessões do plano de formação 
dedicados às necessidades de formação 
identificadas pelos colaboradores. 

OG7 

 

 

 

 

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 julho 2019 maio 2019 

Elaboração do Plano de Ação para o alinhamento  julho 2019 maio 2019 

Recolha de dados – Indicador 4a) 
Conclusão dos cursos 

janeiro 2019 janeiro 2020 

Recolha de dados – Indicador 5a) 
Colocação dos diplomados 

março 2020 maio 2020 
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Recolha de dados – Indicador 6a) 
Ocupação dos diplomados 

março 2020 maio 2020 

Recolha de dados – Indicador 6b3) 
Satisfação dos empregadores 

maio 2020 junho 2020 

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

julho 2019 maio 2020 

Identificação das melhorias a introduzir na gestão da 
EFP 

março 2020 junho 2020 

Elaboração do Relatório do Operador  março 2020 junho 2020 

Anexo 1 ao Relatório do Operador - Plano de 
Melhoria 

março 2020 junho 2020 

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

março 2020 junho 2020 

Observações (caso aplicável) 

 

 

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

 

1. Documento base + Projeto Educativo. 
2. Plano Anual de Atividades 2019-2020. 
3. Estatutos da EsproMinho. 
4. Regulamento interno 2019-2020. 
5. Plano de Ação. 
6. Quadro de monitorização de indicadores. 
7. Manual da qualidade. 
8. Inquérito aos alunos diplomados. 
9. Inquérito de satisfação aos empregadores. 
10. Relatório de Operador. 

 

 

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. 

 

A EsproMinho concebeu um Sistema de Gestão da Qualidade baseado no princípio da melhoria 
contínua, alinhado com os descritores EQAVET e, portanto, alicerçado no ciclo PDCA, visando 
continuamente a eficácia do sistema pela aplicação dos mecanismos de monitorização: 

 



 

                                  
 
 

 
RO/(Escola Profissional do Minho - EsproMinho)   9/6 

 

Fase Instrumento/Momento/Processo 

Planeamento Documento base 

Plano de Ação 

Projeto Educativo 

Plano de Atividades 

Política da Qualidade 

Definição de objetivos, metas e indicadores 

Implementação Procedimentos do sistema 

Instruções de trabalho 

Manuais 

Regulamentos 

Execução das atividades de EFP. 

Avaliação Análise de dados 

Auditorias internas e externas 

Reuniões de monitorização 

Relatório do operador 

Revisão Plano de Melhoria 

Ações corretivas 

Oportunidades de melhoria 

 

Os diversos stakeholders internos e externos estão envolvidos nos diferentes momentos do 
sistema, com funções e níveis de responsabilidade, devidamente clarificado no projeto 
educativo. 

As fases do ciclo da garantia que a seguir se indicam são apresentadas explicitamente para os 
indicadores que permitem a monitorização do sistema. 

 

2.1 Fase de Planeamento  

O planeamento reflete uma visão estratégica partilhada pelos stakeholders e inclui as 
metas/objetivos, as ações a desenvolver e os indicadores adequados. 

 

INDICADOR Nº 4.A) TAXA DE CONCLUSÃO EM MODALIDADES DE EFP. 

Para alcançar o objetivo de aumentar a taxa de conclusão e alcançar as respetivas metas, a EsproMinho 
definiu as seguintes estratégias de ação: i) Reduzir o abandono escolar e o absentismo, através da 
definição de taxas máximas de desistências admissíveis e do número máximo de faltas injustificadas em 
média anual; ii) Cumprimento das metas de sucesso por disciplina/área de formação propostas no 
Projeto Educativo, medidas através da taxa de conclusão dos módulos avaliados nas diversas disciplinas 
em cada ano letivo; da percentagem mínima de formandos que realizam com sucesso a PAP e do 
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alcance de uma média mínima de classificação final na Formação em Contexto de Trabalho (FCT); iii) 
Intensificar o relacionamento com os encarregados de educação, medido através da definição da taxa 
média de presenças nas reuniões com os respetivos orientadores educativos e na realização de 
atividade(s) de caráter informativo e/ou lúdica(s) direcionada(s) para os encarregados de educação. 

 

 

INDICADOR Nº 5.A) TAXA DE COLOCAÇÃO APÓS CONCLUSÃO DO CURSO DE EFP. 

Para alcançar este fim, a EsproMinho definiu as seguintes estratégias, que devem ser articuladas entre si: 
i) Intensificar o relacionamento com as empresas, através de sessões técnicas, visitas de estudo, 
estabelecimento de novas parcerias e reforço das existentes, convites para integrar o júri de provas de 
avaliação, colocação dos formandos em FCT e desenvolvimento de projetos conjuntos; ii) Auscultar as 
empresas que recebem os alunos em FCT, através do tratamento e análise da documentação referente à 
formação em contexto de trabalho; iii) Realizar de inquéritos de satisfação aos empregadores dos ex-
formandos, no sentido de se aferirem pontos fortes e fracos do desempenho dos ex-formandos, para o 
constante alinhamento entre os conteúdos lecionados e competências adquiridas na escola com as reais 
necessidades das empresas (ver indicador nº 6b3); iv) Recolher as sugestões e/ou recomendações feitas 
pelas empresas parceiras, em sede de Conselho Consultivo, em relação às competências a 
melhorar/desenvolver pelos formandos; v)Realizar sessões de procura de emprego, dinamizadas pelo 
Gabinete de Inserção Profissional ou por outras instituições ligadas à integração no mercado de trabalho. 

 

INDICADOR Nº 6 UTILIZAÇÃO DAS COMPETÊNCIAS ADQUIRIDAS NO LOCAL DE TRABALHO. 

O indicador 6 contempla dois indicadores de resultado: a) percentagem de formandos que completam 
um curso de EFP e que trabalham em profissões diretamente relacionadas com o curso/Área de 
Educação e Formação que concluíram; e b3) Percentagem de empregadores que estão satisfeitos com 
os formandos que completaram um curso de EFP. 
Os coordenadores de cursos, Direção Pedagógica e Conselho Pedagógico encarregam-se de i) Manter em 
concordância com as sugestões e recomendações das empresas, o perfil técnico dos formandos e das 
Entidades de FCT; ii) Manter/intensificar contato com as entidades de FCT no sentido de aferir a sua 
intenção de contratar novos colaboradores; iii) Analisar as avaliações de FCT. 
 

 

2.2 Fase de Implementação  

Os planos de ação, concebidos com os stakeholders, decorrem das metas/objetivos a atingir 
e são apoiados por parcerias diversas. 

Aqui a importância do desempenho de cada um(a) no processo é essencial, por isso a 
necessidade da formação dos recursos humanos da entidade. 

 

INDICADOR Nº 4.A) TAXA DE CONCLUSÃO EM MODALIDADES DE EFP. 
i) Reduzir o abandono escolar e o absentismo. 
No sentido de reduzir o abandono escolar e o absentismo, será necessário envolver os Orientadores 
Educativos (OE), que têm com os seus formandos uma relação de proximidade e que conseguem detetar 
o risco de abandono escolar numa fase precoce, quer pelo contacto assíduo com o formando, quer pelas 
informações recolhidas assiduamente junto dos docentes da turma; em segundo lugar, os docentes têm 
também um papel muito importante na deteção do risco de abandono escolar e no absentismo, que 
devem reportar de imediato ao orientador educativo; em terceiro lugar, destaca-se o papel fundamental 
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dos Encarregados de Educação no acompanhamento do percurso escolar do seu educando, colaborando 
com os OE’s na deteção de situações de risco de abandono escolar e do absentismo dos seus educandos. 
ii) Cumprimento das metas de sucesso por disciplina/área de formação propostas no projeto educativo. 
Os recursos humanos são extremamente importantes para que se consigam atingir as metas de sucesso 
propostas, mas também as condições físicas contribuem de forma importante para tal finalidade. 
Assim, os docentes de cada disciplina deverão ter o cuidado de adaptar as planificações à turma e de dar 
apoio individualizado aos formandos. Depois, também os gestores FCT deverão ter o cuidado de adequar 
os locais de estágio ao perfil do formando e às competências que se pretendem desenvolver em sede de 
FCT. Em terceiro lugar, os orientadores de PAP deverão acompanhar de perto o desenvolvimento do 
projeto dos seus orientandos, motivando-os a evoluir e a fazer bem feito e procedendo ao registo 
quinzenal da sua evolução, para permitir a ação atempada em caso do não cumprimento dos objetivos 
intermédios. 
Compete à Direção Geral e Direção Executiva garantir que existem as condições físicas necessárias ao 
desenvolvimento do processo de ensino aprendizagem, providenciando os recursos e equipamentos com 
especial relevo para a área técnica (oficinas/laboratórios devidamente equipadas e com consumíveis 
necessários à aprendizagem). 
Neste ponto, as parcerias são fundamentais, quer no alcance das metas nas disciplinas, quer na PAP ou 
na FCT. No que respeita às primeiras, a Direção Pedagógica, com a colaboração dos Gestores da Formação 
em Contexto de Trabalho procura incentivar a vinda de empresas à escola, para falarem da sua atividade, 
das inovações que desenvolvem ou adotam, no sentido de serem complementados, com testemunhos do 
mundo empresarial, os conteúdos lecionados nas aulas, contribuindo assim para melhorar resultados 
obtidos pelos formandos. Em segundo lugar, também no que toca ao desenvolvimento da PAP, ela é 
muitas vezes alicerçada em empresas reais que se disponibilizam para facultar aos formandos os dados 
necessários à concretização do projeto e que, por vezes, assimilam nas suas empresas o resultado dos 
trabalhos de PAP dos formandos que acompanharam (ex. construção de websites…). 
Para melhorar procedimentos e formas de atuação, todos os docentes ou orientadores de PAP e gestores 
FCT deverão fazer uma formação anual, nomeadamente em áreas transversais como, por exemplo, 
combate ao insucesso, motivação dos alunos mais fracos ou mais desinteressados, ou novas metodologias 
de avaliação e de ensino. 
iii) Intensificar o relacionamento com os encarregados de educação.  
Os recursos humanos mais importantes para atingir as metas propostas no relacionamento com os 
Encarregados de Educação são os orientadores educativos, que devem acompanhar de perto o percurso 
dos seus educandos, reportando-lhes todas as questões que considere relevantes para o desenvolvimento 
equilibrado do formando. Assim, a Direção Pedagógica, com a colaboração dos Orientadores Educativos 
deverão desenvolver pelo menos uma atividade anual de caracter (in)formativo (sessão com psicólogos 
sobre temas de interesse, por exemplo) e/ou lúdico (ex: Dia Aberto para os Encarregados de Educação…), 
direcionada para os encarregados de educação. Devem ainda continuar a estabelecer-se, sempre que 
necessário, contactos telefónicos e/ou realizar reuniões com os encarregados de educação, procedendo 
sempre ao seu registo em modelo próprio. Finalmente, os orientadores educativos devem receber, 
anualmente, formação de carácter transversal acerca de temas que contribuam para melhorar a sua 
atuação no desempenho do cargo que ocupam. 
 

INDICADOR Nº 5.A) TAXA DE COLOCAÇÃO APÓS CONCLUSÃO DO CURSO DE EFP. 

i) Intensificar o relacionamento com as empresas. 
Serão da responsabilidade dos coordenadores de curso e dos docentes das diversas áreas de formação a 
promoção de ações destinadas a intensificar o relacionamento com as empresas, designadamente aulas 
com visitas de estudo e sessões técnicas, com o propósito de trazer contributos relevantes e 
conhecimentos técnicos e/ou científicos, demonstradores de mais-valias para o percurso escolar dos 
formandos e para sua inserção no mercado de trabalho. 
Os gestores FCT e os orientadores educativos são os recursos humanos responsáveis pelo 
estabelecimento de novas parcerias com empresas e outras instituições e pelo reforço das parcerias já 
existentes, no sentido de potenciar a notoriedade da marca EsproMinho, bem como diversificar os locais 
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de estágio e promover a empregabilidade dos formandos. Também compete àqueles o convite de 
profissionais das diversas áreas técnicas dos cursos, para integrarem o júri da Prova de Aptidão 
Profissional, no sentido de melhor darem a conhecer a capacidade dos formandos em realizar projetos 
transdisciplinares integradores dos saberes e competências profissionais adquiridas ao longo da 
formação. 
ii) Auscultar as empresas que recebem os formandos em FCT. 
Pretende-se fazer esta auscultação através do tratamento e análise da documentação referente à 
formação em contexto de trabalho, nomeadamente proceder à recolha e tratamento dos dados relativos 
aos diferentes parâmetros de avaliação, bem como das observações/sugestões constantes na 
documentação preenchida pelos tutores de FCT nas empresas e pelas informações recolhidas e registadas 
a partir dos contactos de acompanhamento de estágio estabelecidos pelos gestores FCT. Esta ação será 
da responsabilidade dos gestores FCT. 
iii) Realizar inquéritos de satisfação aos empregadores dos ex-formandos. 
Esta ação será da responsabilidade do Gabinete de Inserção Profissional (GIP) da EsproMinho, no sentido 
de se aferirem pontos fortes e fracos do desempenho dos ex-formandos, para o constante alinhamento 
dos conteúdos lecionados e das competências adquiridas na escola com as reais necessidades das 
empresas. 
iv) Recolher as sugestões e/ou recomendações feitas pelas empresas parceiras. 
 Em sede de Conselho Consultivo, compete à Direção Pedagógica recolher a as recomendações e 
sugestões dos parceiros em relação às competências a melhorar/desenvolver pelos formandos; 
v) Realizar sessões de procura de emprego. 
Compete ao Gabinete de Inserção Profissional, ou outras instituições parceiras ligadas à integração no 
mercado de trabalho, dinamizar sessões de (in)formação sobre a de procura ativa de emprego. 
 

INDICADOR Nº 6 UTILIZAÇÃO DAS COMPETÊNCIAS ADQUIRIDAS NO LOCAL DE TRABALHO. 

Coordenadores de Curso e Direção Pedagógica, propõem ao Conselho Pedagógico a redefinição dos 
planos de estudo em articulação com os contributos e sugestões recolhidas nos inquéritos às empresas 
de FCT e empregadoras, em conformidade com a legislação atual de autonomia e flexibilidade curricular; 
Realizar anualmente os inquéritos de satisfação aos empregadores dos ex-formandos; 
Coordenadores de Curso convidam empresas empregadoras de ex-formandos para vir à escola em sede 
de aula e /ou sessão técnica ou promover visitas de estudo às instalações das mesmas. 
 

 

2.3 Fase de Avaliação  

A avaliação de resultados e processos regularmente efetuada permite identificar as melhorias 
necessárias. 

Nesta fase também são preenchidos os inquéritos de satisfação de modo a recolher e analisar 
os níveis de satisfação dos(as) interessados(as). 

 

Competirá à Direção Pedagógica proceder à recolha periódica dos dados relativos aos resultados das 
estratégias implementadas e compará-los com as metas estabelecidas no Projeto Educativo e no Plano 
de Ação, de forma a verificar se os mesmos estão ou não aquém dos valores pretendidos referentes ao 
indicador nº 4: Taxa de conclusão em cursos EFP. Se as metas não estiverem a ser cumpridas, devem os 
responsáveis procurar estratégias alternativas e implementar planos de melhoria, em colaboração com 
todos os intervenientes. (para informação detalhada, consultar o Plano de Ação) 

Competirá à Direção Pedagógica proceder à recolha periódica dos dados relativos aos resultados das 
estratégias implementadas e compará-los com as metas estabelecidas no Projeto Educativo e no Plano 
de Ação, de forma a verificar se os mesmos estão ou não aquém dos valores pretendidos referentes ao 
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indicador nº 5: Taxa de colocação após conclusão de cursos de EFP. Se as metas não estiverem a ser 
cumpridas, devem os responsáveis procurar estratégias alternativas e implementar planos de melhoria, 
em colaboração com todos os intervenientes (para informação detalhada, consultar o Plano de Ação). 

Compete, também, à Direção Pedagógica a análise dos resultados obtidos quanto à percentagem de 
diplomados e empregados ou em prosseguimento de estudos, assim como o grau de satisfação das 
entidades empregadoras. Os indicadores 6a) e 6b3) serão aferidos através da pauta de avaliação 
quantitativa de final de curso e, após os 12 meses da conclusão do curso, dos inquéritos aos ex-formandos 
e às entidades empregadoras, que permitirão inferir se as metas definidas foram alcançadas.  

2.4 Fase de Revisão  

Os resultados da avaliação são utilizados para se elaborarem planos de ação adequados à 
revisão das práticas existentes, com o objetivo de melhoria contínua. 

 

De forma a assegurar o princípio da visão estratégica e visibilidade dos processos e resultados na gestão 
da EFP, prevê-se que, depois do apuramento anual dos resultados, feito até ao final do mês de agosto, 
seja elaborado um relatório, da responsabilidade da Direção Pedagógica, a apresentar na primeira reunião 
do Conselho Pedagógico de setembro para análise, ficando anexo à respetiva ata.  
Municiando este relatório estará o mapa de monitorização de indicadores, elaborado de acordo com a 
periodicidade adequada a cada indicador, ele permitirá inferir da necessidade de elaborar Planos de 
Melhoria, cuja implementação terá que ser assegurada pela Direção Pedagógica.  
Os resultados obtidos nos diferentes indicadores serão objeto de divulgação e publicitação aos 
stakeholders através das redes internas de comunicação e no site da EsproMinho. 
No que concerne ao princípio do envolvimento dos stakeholders internos e externos, e dado que o 
envolvimento dos stakeholders internos é francamente superior à dos externos, será fomentado o 
envolvimento dos parceiros externos, aproveitando as vantagens da videoconferência e da cooperação e 
colaboração remota.  
Em sede de Conselho Pedagógico, Conselho de Turma e no Conselho formadores, formadores, formandos, 
não docentes, encarregados de educação, assim como coordenadores de cursos e orientadores 
educativos poderão dar os seus contributos e sugestões para preparação do ano letivo seguinte, 
alterações passiveis de melhorar resultados. 
No que respeita aos stakeholders externos, para além dos inquéritos destinados a avaliar o grau de 
satisfação dos empregadores dos diplomados da EsproMinho, também os empresários e representantes 
de entidades diversas são chamados a avaliar os alunos em sede de FCT, na qualidade de tutores. Para 
além da avaliação quantitativa, os tutores podem deixar comentários e sugestões num espaço criado para 
o efeito, no modelo de avaliação de FCT. Estas sugestões/comentários são compiladas pelos Gestores da 
FCT e são levados às reuniões do Conselho de Turma, podendo aí serem propostas alterações a validar 
pela Direção Pedagógica e pelo Conselho Pedagógico, sempre na ótica de aproximar o mais possível as 
competências desenvolvidas nos alunos na escola com as competências necessárias para uma mais célere 
e proveitosa integração no mercado de trabalho.  

Finalmente, no que concerne ao princípio da melhoria contínua da EFP utilizando os indicadores 
selecionados, pretende-se: (i) Que a partir dos resultados apurados e do apuramento das metas que 
ficaram por alcançar, sejam elaborados, com base num processo de reflexão e negociação entre os 
envolvidos, Planos de Melhoria, tantos quantos as metas que ficaram por alcançar. É nesta fase que se 
podem criar outros objetivos específicos e/ou metas intermédias, que se entenda serem mais eficientes 
para alcançar a meta global, a que no plano de ação se chamou “objetivo geral”, para distinguir essa meta 
global das metas intermédias ou parcelares, redefinindo, desta forma, o plano de ação inicial. Estas 
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alterações devem ser publicitadas nos meios já ́referidos acima. Também é nesta fase que se promove a 
reflexão acerca da forma como fizemos e se deveremos ou não fazer diferente e como, de forma a 
melhorar os resultados alcançados. (ii) Pretende-se que este exercício de revisão seja feito anualmente, 
depois de apurados e analisados os resultados anuais e tendo em conta as orientações legais e/ou 
pedagógicas em vigor.  

 

III. Áreas de melhoria na gestão da oferta de EFP 

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

 

 

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

 

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

 

 

V. Conclusão 

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

 

O processo de alinhamento do Sistema de Gestão da Qualidade com o Quadro EQAVET levou a uma 
nova consciência de escola. O anterior sistema, alinhado com a norma ISSO:9001, preconizava uma 
cultura organizacional rigorosa, focada, alinhada por responsabilidades claras, mas essencialmente 
voltada para os interlocutores internos. 

A nova cultura organizacional implica o trabalho colaborativo de stakeholders internos e externos, 
alinhados por indicadores e para metas objetivas, criando um enfoque no processo e também nos 
resultados. 

As metas e objetivos da EsproMinho, consignados no Projeto Educativo estão alinhados pelas políticas 
europeias, nacionais e regionais, seguirão as metas definidas pelo Programa Operacional para o Capital 
Humano, bem como a legislação e regulamentação mais recente sobre o perfil dos alunos à saída da 
escolaridade obrigatória. 

O Quadro EQAVET permitirá a alinhamento da missão e visão da EsproMinho com os mais elevados 
padrões de qualidade de nível europeu.  
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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 
Indicador nº 4. Taxa de conclusão em modalidades de EFP  

 

Resultados	das	turmas	do	triénio	2015-2018:	63,5	%	dos	alunos	iniciados	foram	certificados	
Resultados	das	turmas	do	triénio	2016-2019	(à	data):	69,2%	dos	alunos	iniciados	foram	certificados	
	
Meta	prevista	para	as	turmas	do	triénio	2017-2020:	64%	sobre	o	nº	de	alunos	iniciados	
Meta	prevista	para	as	turmas	do	triénio	2018-2021:	64,5%	sobre	o	nº	de	alunos	iniciados	
Meta	prevista	para	as	turmas	do	triénio	2019-2022:	65%	sobre	o	nº	de	alunos	iniciados	
 

No que concerne a este indicador, os cursos de nível IV atingiram a meta definida no Documento Base. Em relação aos objetivos específicos definidos para 

este indicador foram observados alguns desvios, em relação às metas propostas, no entanto regista-se a necessidade de continuar a aplicar os mesmos, a 

saber:  

Objetivo específico 1 - Reduzir o abandono escolar;  
Cumpre, no entanto, referir que a esmagadora maioria das desistências ocorreram durante o primeiro ano destas turmas, portanto no ano letivo 2015/2016, 

pelo que as medidas tomadas este ano em sede de Documento base e Plano de Ação não são aqui tidas em consideração. Se atendermos às turmas que 

iniciaram o triénio este ano letivo, quando as medidas propostas foram colocadas em prática, verificamos que a taxa de desistência 2019-2020 para as turmas 

do triénio 2019-2022 foi na presente data, inferior 2,2%, pelo que começamos agora a recolher os frutos das ações implementadas desde o início deste ano 

letivo. 
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Objetivo específico 2 - Reduzir o absentismo;  

Objetivo específico 3 - Melhorar o sucesso escolar; 

Objetivo específico 4 - Intensificar o relacionamento com os Encarregados de Educação.  

 

Indicador nº 5. Taxa de colocação após conclusão de modalidades de EFP  

 

Para este indicador foram analisados os dados dos alunos que concluíram o curso no ciclo de formação de 2015-2018, atingindo em média uma taxa de 

colocação dos cursos bastante satisfatória, a saber, 85% dos alunos que concluíram um curso na ESPROMINHO estão no mercado de trabalho ou em 

prosseguimento de estudos. Apesar dos objetivos específicos definidos no Plano de Ação deste ano letivo não influenciarem os resultados obtidos, realça-se 

a necessidade de continuar a aplicar os mesmos para atingir as metas definidas para os alunos do triénio de 2019-2022, nomeadamente:  

Objetivo específico 5 - Intensificar o relacionamento com as empresas;  

Objetivo específico 6 - Auscultar as entidades que recebem os formandos em FCT; 

Objetivo específico 7 - Realizar sessões de preparação para o mercado de trabalho e divulgação de ofertas de trabalho; 

 

Indicador nº 6. Utilização das competências adquiridas no local de trabalho  

a) Percentagem de alunos/formandos que completam um curso de EFP e que trabalham na respetiva área profissional  

 

Em relação a este indicador foram analisados os dados dos alunos que concluíram o curso no ciclo de formação de 2015-2018, sendo que a média obtida de 

diplomados que exercem profissões na respetiva área profissional é de 48,4%. Nota-se que o curso de Técnico de Comércio regista uma média muito 

satisfatória, de 73,3% (na sede em Braga) e de 78,6 (no polo de Viana do Castelo). No que se refere ao objetivo geral definido para este indiciador, objetivo 

geral nº3 – Melhorar a percentagem de alunos que completaram o curso e que trabalham em profissões diretamente relacionadas com o curso, continua-se 

a registar a necessidade de aplicar o mesmo. 

 

Indicador nº 6. Utilização das competências adquiridas no local de trabalho  

b3) Percentagem de empregadores de um determinado setor que estão satisfeitos com os formandos que completaram um curso de EFP. 
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Tal como nos dois últimos indicadores, também neste indicador foram analisados os dados dos alunos que concluíram o curso no ciclo de formação de 2015-

2018, verificando-se uma taxa de satisfação dos empregadores em relação aos alunos que concluíram um curso na ESPROMINHO excelente: 100% de 

satisfação. Reforça-se a necessidade de continuar a aplicar o objetivo específico deste indicador, objetivo geral nº4 – Intensificar a relação da escola com as 

empresas/entidades empregadores dos ex-formandos. 

 

 

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  TAXAS DE ABANDONO ESCOLAR  O1  
O objetivo é reduzir a taxa de abandono escolar na ESPROMINHO, 

atingindo a meta de 24,4% nas turmas do triénio 2018-2021.  

AM2  TAXA DE ABSENTISMO  O2  
O objetivo é reduzir o absentismo escolar global, atingindo a meta de 

12,5% no Ano letivo 2020-2021.  

AM3 
MELHORAR O SUCESSO ESCOLAR 

O3 

O objetivo é garantir que a percentagem de alunos sem módulos em 

atraso em relação ao total de alunos inscritos nos cursos profissionais, 

seja no mínimo de 55,5% no Ano letivo 2020-2021. 

AM4  
NÚMERO DE PARCERIAS COM EMPRESAS E OUTRAS 

ENTIDADES  
O4  

O objetivo é aumentar o número de parcerias com empresas e outras 

entidades, tendo por meta para o ano letivo 2020/2021, no mínimo de 3 

novas empresas parceiras por curso e por ano letivo.  
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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  Para reduzir a taxa de abandono escolar, os orientadores educativos devem ter especial atenção aos 

indícios de uma potencial desistência, como o aumento das faltas, a diminuição do empenho e 

aproveitamento durante o processo de ensino/aprendizagem, a recusa do formando em 

desenvolver as tarefas propostas, o comportamento ausente ou perturbador.  

09/2020  08/2021  

AM2  A2  Para reduzir o número de faltas injustificadas, será necessário, antes de mais, aumentar a motivação 

dos formandos para assistirem às aulas. Assim, para o próximo ano letivo, já foram dadas algumas 

orientações pedagógicas nesse sentido, como apostar na metodologia de projeto, por disciplina ou 

interdisciplinar; dar primazia a trabalhos de investigação e à resolução de problemas, reduzindo ao 

mínimo necessário a mera exposição de conteúdos; alinhar, dentro do possível, as disciplinas da área 

sociocultural e científica com a área técnica do curso, no sentido de ir ao encontro do que 

efetivamente motiva os alunos. Depois, também vamos apostar no reforço da atribuíção de salas de 

aula por disciplina, ao invés de ser por turma, para que cada sala crie, com a ajuda dos alunos, um 

ambiente próprio, dinâmico e propício à aprendizagem. Depois, terá de haver um controlo apertado 

por parte do Orientador Educativo, contactando o Encarregado de Educação com assiduidade, 

colocando-o ao corrente da situação.  

09/2020  08/2021  

AM3  A3  De	modo	 a	 garantir	 o	 sucesso	 escolar	 pretendido,	 as	monitorizações	 trimestrais	 existentes,	
em	 sede	 de	 conselho	 de	 turma,	 assim	 como	 as	monitorizações	 intercalares,	 a	meio	 de	 cada	
período	letivo	são	vitais.	Caso	haja	um	desvio	significativo	face	ao	valor	pretendido,	devem	os	
orientadores	 de	 turma,	 em	 conjunto	 com	 os	 professores	 das	 disciplinas	 em	 causa,	 traçar	
metodologias	diversificadas	de	modo	a	inverter	essa	tendência.	

09/2020  08/2021  

AM4  A4  Aumentar o número de empresas/entidades parceiras, promovendo a colaboração mútua 

escola/empresas, contribuindo para dar conhecimento e notoriedade à “marca” ESPROMINHO, 

dando a conhecer aos parceiros o que se faz de melhor, quer na escola, quer nas empresas, 

contribuindo para um relacionamento dinâmico tendente à promoção da empregabilidade.  

09/2020  08/2021  
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4. Mecanismos previstos para monitorização do Plano de Melhoria 
O processo de monitorização dos resultados do plano de melhoria é liderado pelo diretor pedagógico da Esprominho, com o apoio permanente dos membros 

do conselho pedagógico, dos orientadores de educativos, dos coordenadores de curso e dos professores no geral. 

Relativamente à AM1, trata-se de uma monitorização constante, que embora assente muito nos orientadores de educativos, também passa, obviamente, 

pelo feedback regular dos demais professores das respetivas turmas. No final de cada trimestre é elaborado um relatório que será alvo de análise em sede de 

conselho de turma e que retrata o funcionamento da turma no geral, focando os aspetos da assiduidade, comportamento, avaliação, entre outros. Desse 

modo, caso existam situações alarmantes há tempo útil de intervir, pelo próprio orientador educativo da turma e pelos demais órgãos/pessoas 

especificamente ligadas a cada situação.  

No que respeita à AM2 – Taxa de absentismo, tendo por objetivo reduzir o número de faltas injustificadas, será necessário focalizar as ações que concorram 

para um incremento da motivação dos formandos para assistirem às aulas. Assim, serão levadas a cabo as metodologias de ensino aprendizagem baseadas 

em resolução de problemas, trabalho de projeto, interdisciplinaridade e transdisciplinaridade na planificação e execução dos planos de formação.  

Em relação à AM3, no final de cada trimestre, o diretor pedagógico faz um levantamento dos resultados estatísticos e compara-os com as metas definidas. 

No caso de se observarem desvios, deve reunir com os responsáveis, verificar o efetivo cumprimento das tarefas propostas e diagnosticar a origem do 

desvio, implementando, em conjunto, as medidas/ações necessárias à reorientação dos resultados para o cumprimento das metas estabelecidas. Desta 

negociação nascerá um plano de melhoria, que será validado em sede de conselho pedagógico.  

No que respeita à AM4, a monitorização é apenas anual, pois a grande maioria das novas parcerias surgem para viabilização dos planos de Formação Em 

Contexto de Trabalho. 

 

O processo de avaliação dos resultados do Plano de melhoria é liderado pelo Diretor Pedagógico da ESPROMINHO. 

No final de cada semestre, no que concerne as propostas apresentadas realizar-se-á um levantamento dos resultados estatísticos intermédios e compara-os 

com as metas definidas, com exceção do objetivo mais amplo de aumentar a taxa de empregabilidade (cujo resultado das ações agora empreendidas só serão 
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avaliados no primeiro trimestre de 2021). Caso se verifique algum desvio, deve-se reunir com os responsáveis e definir estratégias para cumprir com os 

objetivos estabelecidos. Desta negociação nascerá um Plano de Melhoria, que será validado em sede de Conselho Pedagógico.  

No que respeita especificamente ao aumento da taxa de empregabilidade, o Diretor Pedagógico aguardará pelos resultados do estudo de empregabilidade, a 

realizar pelo GAAPF, até ao final de março de 2021 e, a partir destes, efetuar o mesmo processo descrito acima. Convém, no entanto, realçar o facto de a 

Escola apenas conseguir controlar metade da equação no que respeita à taxa de empregabilidade. Se as empresas não estiverem em boa condição financeira 

e não pretendem aumentar os gastos com o pessoal, não recrutando novos colaboradores, por excelentes que sejam os técnicos formados pela ESPROMINHO, 

por intenso que seja o relacionamento da Escola com as empresas, não será fácil a sua integração no mercado de trabalho e as estatísticas não atingirão as 

metas previstas. 

5. Formas previstas para divulgação do Plano de Melhoria 
A divulgação do Plano de Melhoria será concretizada através dos meios que se seguem: 

a) apresentados na reunião de conselho pedagógico seguinte, para validar, e de conselho consultivo, para conhecimento; 

b) através do site institucional no separador EQAVET. 

 

6. Observações (caso aplicável)  
Neste ponto cumpre apenas referir que o resultado de tudo o que de diferente começou a ser feito este ano letivo (2019-2020), com a definição clara e 

objetiva de metas, de responsáveis pelo seu alcance, de timings para a sua concretização e monitorização só começará a produzir efeitos, ainda que 

certamente tímidos, nas turmas que terminam este ano letivo os seus cursos, isto é, as turmas do triénio 2018-2021. O verdadeiro impacto deste sistema de 

garantia de qualidade só poderá ser efetivamente medido quando as turmas do triénio 2019-2022 terminarem o seu ciclo de formação. Se o indicador 4 pode 

ser medido logo no final do triénio, tanto o indicador 5 como o 6 só poderão ser medidos com rigor no primeiro trimestre de 2024 (depois de 31 de dezembro 

do ano seguinte ao último ano do ciclo de formação). Contudo, decorridos 6 meses do final do ciclo já será possível, a partir dos resultados obtidos, retirar 

várias conclusões fidedignas.  

Existe, portanto, alguma incongruência neste ano “zero” de implementação do sistema de garantia de qualidade alinhado com o quadro EQAVET. Essa 

incongruência é fácil de identificar: por um lado, foram definidos, este ano letivo (2019-2020) objetivos específicos/metas e estratégias para alcançar no final 

desse ano e nos anos subsequentes, período durante o qual podemos efetivamente intervir para melhorar; e por outro lado, os resultados apurados no que 
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respeita ao indicador 5 e 6 a) são relativos a turmas que já terminaram o seu percurso formativo (refiro-me, especificamente, às turmas do triénio 2015-2018 

e 2016-2019) e para os quais as ações definidas de nada valeram. Não parece, por isso, legítimo fazer grandes alterações ao proposto em sede de documento 

base e plano de ação, quando o impacto das ações/estratégias contidas nos mesmos ainda não foi verdadeiramente testado. Apenas o conseguimos fazer em 

relação ao indicador 4, em relação às turmas do triénio 2017-2020.  

Entendemos, no entanto, que este é apenas um ponto de partida e de aprendizagem das organizações de ensino e formação na implementação do sistema 

de garantia de qualidade EQAVET, e que o que se pretende, para já, é que as organizações pensem a qualidade de forma sistémica e contínua e que envolvam 

todos stakeholders com o mesmo objetivo: MELHORIA CONTÍNUA DO SERVIÇO DE EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO PRESTADO NA ESPROMINHO 

 

 

 

Os Relatores  

 

António Teixeira 

(Diretor Pedagógico) 

 

Cláudio Marques 

(Responsável SGQ/EQAVET) 

 

Braga, 31 de maio de 2020 

(Localidade e data) 
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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 
 
 
 
 

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. 

I5 As mudanças são introduzidas de acordo com os planos de ação de melhoria definidos. 
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Melhoria contínua da EFP utilizando 
os indicadores selecionados 

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. 

C6. Aplicação do ciclo de 
garantia e melhoria da 
qualidade da oferta de 
EFP 
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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. 
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Fontes de evidência do cumprimento dos critérios de verificação de conformidade EQAVET (Cf. Anexo 10) 
 

Documento 
 

Código dos focos de observação evidenciados 
   

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

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

Designação Autoria Divulgação 

1 Projeto Educativo EsproMinho Site; Presencialmente na 
reunião de alunos com DP 
e DF 

C1P1 A C1P4; C2I1 e C2I2; C3A1 a C3A4; C4R1 a C4R3; C5T1 a 
C5T2; C6T1 a C6T3 

2 Plano de Atividades 2019-2020 EsproMinho Site; Intranet acessível a 
todos os Coordenadores 
de Curso, orientadores 
educativos e Formadores 

C1P2, C1P4, C2I1; C2I2; C3A1; C4R1; C5T2 

3 Quadro de Monitorização EsproMinho GDQ; CD; DP, Site C1P1 A C1P4; C3A1 a C3A4; C5T2, C6T2 

4 Manual da Qualidade GDQ Site C1P4, C5T2 

5 Protocolos de Cooperação EsproMinho Site 
Plataforma eSchooling 

C2I1 e C2I2; C5T1  

6 Projetos Erasmus + EsproMinho; EsproMinho in 
Europe 

Site 
esprominhonaeuropa.pt 

C1P1, C1P4; C2I1, C2I2; C3A1; C5T2; C6T1 

7 Plano de formação DE, GDQ E-mail 
Intranet 

C2I3 

8 Necessidades de formação DE, GDQ Reunião de Direção 
E-mail 
Intranet 

C2I3 

9 Reuniões Conselho Pedagógico 
– Ata 

DP Direção; Resumo 
formadores através OE 

C1P2, C1P4; C3A3; C4R1 e C4R2; C5T1 

10 Reuniões Conselho Diretivo - 
Ata 

Conselho Diretivo Órgãos de Gestão 
Intermédia 

C1P1 a C1P4; C3A4; C4R1 e C4R2; C5T1 

11 Reuniões Conselho Consultivo – 
Ata 

EsproMinho Direção; Órgão de Gestão 
Intermédia 

C1P1, C1P2; C3A2 e C3A4; C5T1 

12 Reuniões Conselho de 
Delegados - Ata 

Direção Pedagógica CD; Conselho Pedagógico e 
Órgãos de Gestão 
Intermédia 

C2I2; C3A4; C4R1 

13 Reuniões Conselho de Turma – 
Ata 

Orientadores Educativos DP; Encarregados de 
Educação 

C3A1 a C3A3 
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14 Reuniões Encarregados de 
Educação – Ata 

Orientadores Educativos Direção Pedagógica; 
Conselho Diretivo 

C3A4; C4R1; C5T1 

15 Avaliação satisfação dos 
formandos 

GDQ; DP Conselho Diretivo e 
Formadores  

 C3A2, C3A4; C4R1 

16 Avaliação satisfação 
Encarregados de Educação 

GDQ; DP Conselho Diretivo e 
Formadores 

C3A2, C3A4; C4R1 

17 Avaliação satisfação 
empregadores 

GDQ; DP Conselho Diretivo, Órgãos 
de Gestão Intermédia e 
Formadores 

C1P2; C4R1 

18 Avaliação satisfação entidades 
FCT 

GDQ, GFCT, DP Direção Pedagógica, 
Órgãos de Gestão 
Intermédia e Formadores 

C1P2; C4R1 

19 Relatório Síntese de Avaliação Orientador Educativo Direção Pedagógica; 
Conselho Pedagógico 
Encarregados de Educação 

C3A1 a C3A4 

20 Ficha de informação 
encarregado de educação 

Orientadores Educativos Orientadores Educativos, 
Encarregados de Educação 

C3A1 e C3A2 

21 Modelo de avaliação Conselho Pedagógico Site; Formadores 
Formandos 

C3A1 a C3A3 

22 Revisão pela Gestão – PAMI GDQ CD C4R1, C4R2; C5T2; C6T1 e C6T3 

23 Relatório de Progresso DP, GDQ Site, Conselho Consultivo, 
CD 

C4R3; C5T2; C6T1 a C6T3 

24 Planeamento de 
acompanhamento EQAVET 

GDQ CD C1P3 

 

Observações 
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Os Relatores  

 

António Teixeira 

(Diretor Pedagógico) 

 

Cláudio Marques 

(Responsável SGQ/EQAVET) 

 

Braga, 31 de maio de 2020 

(Localidade e data) 

 


