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RELATÓRIO DO OPERADOR 

 

 

Escola Secundaria de Vagos 

 
Av Padre Alírio de Mello, s/n 

3840-404 VAGOS 

234793774 

direcao@aevagos.edu.pt 

Hugo Pedro Silva Martinho 

Diretor do Agrupamento de Escolas de Vagos 

Hugo.martinho@aevagos.edu.pt 

961784918 

Ministério da Educação, representado pelo Diretor Hugo Martinho 
 
 

A missão e a visão da escola são definidas no Projeto Educativo: “Incluir para valorizar –valorizar para 
incluir”. 

A visão do AEV é a construção de uma escola inclusiva e promotora das múltiplas literacias, que 
permitam aos alunos questionar, avaliar e intervir criticamente na sociedade. Através da sua ação 
educativa, o Agrupamento pretende envolver toda a comunidade. 

O AEV pretende ainda ser reconhecido como uma instituição certificada ao nível do ensino profissional, 
especialmente em áreas procuradas na região, e selecionada pelos alunos do nosso concelho e dos 
concelhos limítrofes. 

O AEV tem como missão proporcionar uma oferta formativa de excelência e ajustada aos interesses 
dos alunos, pais e meio envolvente. Esta oferta combina dois pilares fundamentais: o prosseguimento 
de estudos e o ingresso na vida ativa. 

 
 

1.2 Indicar a morada e contactos da entidade formadora. 

I. Apresentação da instituição e da sua situação face à garantia da qualidade 

1.1 Indicar o nome da entidade formadora. 

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

1.3.1 Indicar o nome da entidade proprietária e respetivo representante. 

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. 

mailto:direcao@aevagos.edu.pt
mailto:Hugo.martinho@aevagos.edu.pt
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É neste último pilar, ingresso na vida ativa, que se enquadra este projeto de melhoria continua e 
certificação alinhado com os referenciais Europeus. 

Como objetivos estratégicos da instituição para a EFP a escola apresenta os objetivos que se 
apresentam: 

1. Inclusão 
a. Incluir todos os alunos proporcionando igualdade de oportunidades 
b. Envolver os pais/EE na vida escolar dos seus educandos 

2. Cidadania e desenvolvimento 
a. Potenciar nos alunos comportamentos de autonomia, responsabilidade, espírito crítico 

e criatividade. 
3. Sucesso educativo 

a. -Melhorar a taxa de transição de ano/ de conclusão de ciclo e curso (profissional). 
4. Autoavaliação e melhoria 

a. Conhecer o grau de satisfação dos empregadores dos alunos que concluíram um curso 
EFP 

 

 

 

 
 

(ajustar o número de linhas quanto necessário) 
 

 

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. 

1.5 Inserir o organigrama da instituição. 
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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) * 

17/18 18/19 19/20 

N.º 
T/G 
F 

N.º 
AL 

N.º 
T/G 
F 

N.º 
AL 

N.º 
T/G 
F 

N. 
º 
AL 

CP-IV Técnico de Restaurante e Bar (1ºano) 1 13 1 10 1 10 

CP-IV Técnico de Cozinha e Pastelaria 
(1ºano) 

1 15 1 10 1 9 

CP-IV Técnico de Logística (2ºano) 1 18 1 17   

CP-IV Técnico de Automação e Comando 
(2ºano) 

1 9 1 9 
  

CP-IV Técnico de Restauração e Bar (3ºano) 1 14     

 

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

 

 Criação de um sistema alinhado com o quadro EQAVET. 

o Adaptação do sistema em uso ao quadro EQAVET. 
 

 

0 Agrupamento de Escolas de Vagos, assumindo o compromisso de criar e implementar um sistema 

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

1.8Apresentar a listagem dos objetivos que a instituição definiu para o alinhamento 
com o Quadro EQAVET. 
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de qualidade alinhado com o Quadro EQAVET, procurou alinhar os objetivos do Projeto Educativo 

com o Plano de Acão EQAVET que definiu para a prossecução do sucesso dos indicadores EQAVET, 

no que respeito à oferta de ensino e formação profissional que ministra. O pretendido é melhorar 

continuamente os processos de Planeamento, Implementação, Avaliação e Revisão de forma 

sistémica e sistemática, tendo em vista o sucesso dos indicadores, promovendo o envolvimento de 

todos os stakeholders. Desta forma, apresentamos de seguida os objetivos específicos definidos 

no Plano de Ação, por indicador EQAVET selecionado pela ANQEP e, posteriormente ajustado, a 

saber: 

lndicador 4a - Taxa de Conclusão dos Cursos 
 
 

 Objetivo Específico 1: Reduzir o Abandono Escolar 

 Objetivo Específico 2: Cumprimento das metas de sucesso por disciplina 

 Objetivo Específico 3: Intensificar o relacionamento com os EEs 

 Objetivo Específico 4: Intensificar o relacionamento com os alunos que não 

concluíram o curso 

 
lndicador 5a - Taxa de Colocação após Conclusão dos Cursos 

 
 

 Objetivo Específico 5: Intensificar o relacionamento com as empresas 

 Objetivo Específico 6: Auscultar as empresas que recebem os alunos em 

FCT 

 Objetivo Específico 7: Realizar visitas e feiras de emprego 

 
lndicador 6a - Percentagem de alunos/formandos que completam um curso de EFP e que exercem 
profissões relacionadas e não relacionadas com o Curso/Área de Educação e Formação 

 

 Objetivo Específico 8:Adequaroperfildoalunoaolocalde local de Formação em Contexto 

de Trabalho (FCT) 

 Objetivo Específico 9: Recorrer ao apoio do NEVA (Núcleo Empresarial de Vagos) como 

suporte do encontro entre a oferta e procura de trabalho nas diferentes áreas profissionais 

 Objetivo Especifico 10: intensificar a relação da escola com as empresas 
 
 

 

Indicador 6b3) Percentagem de empregadores satisfeitos com os ex alunos 
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 Objetivo Específico 11: Atualizar constantemente os conhecimentos técnicos 

ministrados na escola e desenvolver nos alunos as competências pessoais e sociais 

exigidas pelo mercado de trabalho 

 Objetivo Específico 12: Intensificar a relação da escola com as entidades empregadoras dos 

ex-alunos 

 

 
 

Etapas do processo de alinhamento com 
o Quadro EQAVET 

Data Início 
(mês/ano) 

Data Conclusão 
(mês/ano) 

Elaboração do Documento Base para o 
alinhamento 

Out2019 Maio 2020 

Elaboração do Plano de Ação para o 
alinhamento 

Jan2020 junho 2020 

Recolha de dados – Indicador 4a) 
Conclusão dos cursos 

Dez 2019 abril 2020 

Recolha de dados – Indicador 5a) 
Colocação dos diplomados 

Dez 2019 abril 2020 

Recolha de dados – Indicador 6a) 
Ocupação dos diplomados 

Dez 2019 abril 2020 

Recolha de dados – Indicador 6b3) 
Satisfação dos empregadores 

Dez 2019 abril 2020 

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

 

Julho 2020 

 

Julho 2020 

Identificação das melhorias a introduzir 
na gestão da EFP 

Set 2020 Out 2020 

Elaboração do Relatório do Operador Set 2020 nov 2020 

Anexo 1 ao Relatório do Operador - Plano 
de Melhoria 

out 2020 Nov 2020 

1.9 Preencher a tabela infra, indicando quando foram desenvolvidas as etapas do 
processo de alinhamento com o Quadro EQAVET. 
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Anexo 2 ao Relatório do Operador – 
Fontes de evidência do cumprimento dos 
critérios de conformidade EQAVET 

Set 2020 dez 2020 

Observações (caso aplicável) 

 
 

 

Todos os documentos que se seguem poderão ser consultados no site do Agrupamento de 

escolas de vagos, no separador EQAVET em www.aevagos.edu.ptEsco/as de Celorico de Basta, 

no separador EQAVET em http://www.aevagos.edu.pt/course/view.php?id=116 
 

 Projeto Educativo 

 Adenda ao Projeto Educativo 
 

 Regulamento lnterno 

 Adenda ao Regulamento lnterno 

 Plano Anual de Atividades 2019/2020 

 Plano de Formação 2019/2020 

 Documento Base EQAVET 

 Plano de Ação EQAVET 

 Análise aos dados do Triénio 2014-17 

 Análise aos dados do Triénio 2015-18 

 
 Relatório de Avaliação e Revisão do Plano de Ação 

 
 Relatório do Operador 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

http://www.aevagos.edu.ptesco/as
http://www.aevagos.edu.pt/course/view.php?id=116
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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. 

 

 

 

0 Agrupamento de Escolas de Vagos começou por efetuar a candidatura ao apoio financeiro do 
Programa Operacional Capital Humana (POCH), tendo após a assinatura do Termo de Aceitação 
iniciado os trabalhos de criação e implementação de um Sistema de Qualidade Alinhado com o Quadro 
EQAVET. Nesta sequência, o Diretor nomeou os elementos da equipa EQAVET em julho de 2019. 

Para confirmação deste compromisso, a Equipa EQAVET, planeou a elaboração de uma proposta de 
alteração/inclusão no Projeto Educativo e de uma proposta de alteração ao Regulamento interno, por 
forma a incluir a Equipa EQAVET na estrutura orgânica. 

Planeou-se ainda a revisão do Plano Anual de Atividades no sentido de introduzir atividades 
direcionadas à divulgação do EQAVET, de processos e resultados, bem como atividades especificas 
direcionadas aos alunos para promoção do sucesso escolar e apoio à sua empregabilidade, por via do 
emprego ou por via do prosseguimento de estudos. 

Desde o início dos trabalhos, planeou-se e procedeu-se à recolha dos indicadores EQAVET selecionados 
pela ANQEP (4a, 5a, 6a e 6b3} referente ao ciclo de formação 2014-2017 através dos ficheiros do 
Agrupamento e dos contactos com os diplomados e as suas entidades empregadoras. Ainda nesta fase, 
constatou-se a necessidade de realização de inquéritos aos ex-alunos e aos seus empregadores. 
Planeou-se a forma de recolha de todos estes dados necessários para preenchimento da plataforma 
da ANQEP e para a constituição de um histórico como ponto de partida para a deteção das áreas de 
melhoria a introduzir no Agrupamento em matéria de ensino e formação profissional. 

Nesta fase de planeamento foi iniciada a elaboração do Documento Base e procedeu-se à recolha dos 
dados para obtenção dos indicadores EQAVET selecionados pela ANQEP para o triénio 2014/17 que 
foram recolhidos e analisados. 

A partir desta análise, e da reflexão profunda dos stakeholders do Agrupamento, deu-se início à 
elaboração do Plano de Ação EQAVET, onde se estabeleceram os indicadores a trabalhar, os objetivos 
específicos, as metas para os ciclos de formação seguintes, o ponto de partida, a periodicidade de 
monitorização, as atividades por objetivo específico, os responsáveis, os intervenientes, as evidências, 
a forma de divulgação e a calendarização. 

Destaca-se, ainda, que durante todo este processo de planeamento foi sendo construído o Documento 
Base que relata a identificação de situações que merecem atenção, analisa fenómenos e processos, 
estabelece metas a atingir e apresenta o plano de orientação da ação. 

II. Gestão da oferta de EFP considerando os princípios EQAVET 

2.1 Fase de Planeamento 
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2.2 Fase de Implementação 
 

 

Nesta fase procedeu-se à execução do que foi definido na fase de Planeamento e, consequentemente, 
no Plano de Ação tendo-se dado a aprovação das propostas de alteração aos documentos 
estruturantes (Projeto Educativo, Regulamento lnterno e Plano Anual de Atividades) nas sedes e órgãos 
competentes. 

Também nesta fase, com mais enfase, procedeu-se à divulgação do EQAVET, à analise e discussão dos 
resultados dos indicadores do ciclo de formação 2014-2017, à analise e discussão do Documento Base 
e do Plano de Acão, com os diversos stakeholders. 

Destacam-se as atividades do Plano de Acão implementadas até à data de elaboração do presente 
relatório: 

 

INDICADOR 4a -TAXA DE CONCLUSAO DOS CURSOS 

Objetivo Especifico Atividades executadas até à data 

 
 
 
 

Objetivo Específico 1- Reduzir o Abandono 
Escolar 

Definição do nº mínimo de falta para 

contactar os encarregados de educação; 

Comunicação aos Encarregados de Educação 

no caso de exceder o nº de faltas mínimo. 

Delineamento, em tempo útil, de melhorias 

em função das sugestões reportadas pelos 

alunos e outros stakeholders internos e 

externos 

 
 
 
 

 
Objetivo Específico 2: Cumprimento das 
metas de sucesso por disciplina 

Aumentar da adoção de medidas universais de 
apoio à aprendizagem. 

Promover metodologias de trabalho de grupo 

Aplicar o modelo de questionário de satisfação 
relativamente à frequência do curso/escola. 

Incentivar a melhoria dos resultados mediante 
a inserção nos quadros de mérito e/ou de 
excelência 

Proporcionar aulas de apoio/assessoria aos 
alunos com maiores dificuldades. 

Elaboração de documento para registo do 
acompanhamento e desenvolvimento das PAP 
Adequar os locais de estágio ao perfil do aluno 
e do curso 

Objetivo Específico 3: Intensificar o 
relacionamento com os EEs 

Divulgação do EQAVET 

Contactos regulares com os EE 
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 Sessões de esclarecimento sobre as 
possibilidades de prosseguimento de estudo 

 
 

Objetivo Específico 4: Intensificar o 
relacionamento com os alunos que não 
concluíram o curso 

Divulgação no site das datas de exames 
extraordinários 

Informação direta aos ex alunos das datas de 
exame 

Criação e aplicação de documento de registo das 
aulas de apoio 

Proporcionar aulas de apoio individualizado 

lndicador 5a Taxa de Colocação após Conclusão dos Cursos 

 
 
 

Objetivo Específico 5: Intensificar o 
relacionamento com as empresas 

Convidar empresários e especialistas de diversas 
áreas de formação para fazer sessões técnicas na 
escola. 

Participação no programa exclusivo do 
Município de Vagos – o SYNCACADEMY, que visa 
a operacionalização local dos Clubes de 
Empreendedorismo nas Escolas. 

Objetivo Específico 6: Auscultar as empresas 
que recebem os alunos em FCT 

Acrescentar no doc. de avaliação intermédia da 
FCT de forma a neste documento incluir espaço 
para avaliação intermédia descritiva e aspetos a 
melhorar. 

Objetivo Específico 7: Realizar visitas a feiras 
de emprego 

Atividade não realizada devido a situação de 
Pandemia 

lndicador  6a  Percentagem  de  alunos/formandos  que  completam  um  curso  de  EFP  e  que 
exercem profissões relacionadas e não relacionadas com o Curso/Área de Educação e Formação 

Objetivo Específico 
8:Adequaroperfildoalunoaolocalde local de 
Formação em Contexto de Trabalho (FCT) 

Fazer o levantamento das Medias da FCT de cada 
turma 

Rever os parâmetros de avaliação da FCT no 
sentido de integrar as soft skills 

Objetivo Específico 9: Recorrer ao apoio do NEVA 
(Núcleo Empresarial de Vagos) como suporte do 
encontro entre a oferta e procura de trabalho nas 
diferentes áreas profissionais 

Atividade não realizada devido a situação de 
Pandemia 

Objetivo Especifico 10: intensificar a relação da 
escola com as empresas 

Convite empresários de diversas áreas de 
formação para fazer sessões técnicas na escola 

Visitas de estudo a empresas da região 

Indicador 6b3) Percentagem de empregadores satisfeitos com os ex alunos 
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Objetivo Especifico 11:Atualizar 
constantemente os conhecimentos técnicos 
ministrados na escola e desenvolver nos alunos 
as competências pessoais e sociais exigidas 
pelo mercado de trabalho 

Promoções e realização de ações de 
desenvolvimento de competências técnicas, 
sociais e pessoais identificadas como necessárias 
no mercado de trabalho 

Objetivo Especifico 12: Intensificar a relação da 
escola com as entidades empregadoras dos ex- 
alunos 

Realização de inquéritos de satisfação aos 
empregadores 

 

 

Nesta fase, procedemos à elaboração de um documento intitulado de "Relatório de Avaliação e Revisão 
do Plano de Ação", onde se explicita a implementação, avaliação e revisão de todas as atividades 
executadas e previstas mas não executadas durante o ano letivo. 

Procedeu-se à monitorização de todos os indicadores EQAVET, possíveis de monitorizar ate à data, 
para identificação de desvios em tempo útil. Ainda neste relatório, sumariam-se as principais 
conclusões dos questionários aplicados aos stakeholders e as suas sugestões 

 

 

Ainda no Relatório de Avaliação e Revisão do Plano de Acão sobre a execução; do Plano de Ação do 

previsto para o ano letivo 2019/2020, definiu-se uma proposta de Plano de Melhoria 

consensualizado com os stakeholders, como resultado das lacunas detetadas e reforço do Plano de 

Ação em vigor, que se apresenta de seguida no Anexo 1 deste relatório. 

 
 

 

Ver anexo 1 
 
 
 
 
 
 
 

2.3 Fase de Avaliação 

2.4 Fase de Revisão 

III. Áreas de melhoria na gestão da oferta de EFP 

Apresentar o Plano de Melhoria, através do preenchimento do Anexo 1 ao presente 
relatório. 
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O Sistema de Gestão da Qualidade do Agrupamento de Escolas de Vagos reflecte-se num sistema 

documental assente num conjunto de procedimentos que permite o cumprimento dos requisitos e 

dos pressupostos do quadro EQAVET, tendo como principais objetivos a satisfação de todos os seus 

stakeholders, bem como a garantia de que os principais destinatários do serviço de educação que 

presta, os seus alunos, usufruem de condições e desenvolvem atividades que lhes garantem o 

términus do seu percurso formativo com sucesso, com apoio para a inserção profissional ou 

prosseguimento de estudos. 

Todos os documentos produzidos ao longo deste processo resultaram de um exercício de 

sistematização conceptual e processual que conduziu a reflexão conjunta com os vários stakeholders 

internos e externos. Permitiu, assim, a determinação clara e objetiva de varias metas, globais e 

intermédias, e contribuiu também para a atribuição concreta de responsabilidades (de 

operacionalização, de monitorização e de avaliação/revisão}, para a definição dos timings dentro 

dos quais as metas devem ser alcançadas, para a criação de um sistema documental de 

procedimentos e instrumentos objetivos e uniformizados, num todo coerente e organizado. 

Esta reflexão conjunta com os vários stakeholders permitiu determinar com mais rigor e 

clarividência os objetivos do Agrupamento. Estes passaram sempre pela evolução, melhorando as 

nossas taxas de transição, conclusão, empregabilidade, satisfação, entre outros. Contudo, podemos 

agora faze-lo com uma maior sustentação. A monitorização constante e a analise partilhada dos 

resultados alcançados permitem-nos uma visão mais clara do caminho que estamos a percorrer, 

garantindo-nos uma melhor perspetiva dos desvios face as metas a atingir 

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

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

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. 
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Enquanto escola, com uma missão bem definida, procuramos sempre a melhoria contínua da 

formação dos nossos alunos, e é com esse objetivo que assumimos o compromisso de obter a 

certificação de qualidade EQAVET. De entre todas as mais-valias que o Sistema de Gestão da 

Qualidade apresenta, destacamos o facto de permitir a todos os stakeholders uma visão 

holística do Agrupamento de Escolas de VAGOS, que possibilita a constante procura de ações 

com vista a melhoria continua. Assim sendo, concluímos que o sistema tem permitido melhorar 

as práticas pedagógicas e a qualidade do ensino profissional do Agrupamento, acrescentando- 

lhes dinamismo e participação de todos os intervenientes. Estes dois aspetos têm permitido 

cimentar uma visão partilhada de metas/objetivos e ações a operacionalizar o que motiva e 

foca profissionais e alunos envolvidos, permitindo melhorar todos os indicadores, numa 

dinâmica que não pára, visto que o que se pretende é a melhoria contínua no percurso 

formativo dos alunos ano após ano. 

 
 
 
 

Os Relatores 
 

Virgínia Russo 
(Coordenadora Oferta Formativa/Assessora da Direção) 

 

 
 

Dina Rocha 
(Coordenadora da Equipa EQAVET) 

 
 

 
 

(Vagos, 10 de dezembro de 2020) 
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Anexo 1 – Plano de Melhoria 
 
 

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

DOCUMENTOS ANEXOS 
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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 

 
 

De seguida apresentamos, de forma sintetizada: 
 

Uma comparação do histórico dos indicadores EQAVET do ciclo 2014-2017, com os dados recolhidos entre março e abril deste ano dos indicadores 

EQAVET do ciclo de formação 2015-2018, apresentando pontos positivos e fracos; 

Uma súmula das conclusões do Relatório de Avaliação e Revisão do Plano de Ação no final do ano letivo 2019/2020, com destaque para os pontos 

fortes e fracos. 

Análise comparativa dos indicadores EQAVET entre o histórico 2014-2017 e o ciclo de formação este ano monitorizado 2015-2018 
 
 

INDICADOR HISTORICO CICLO 2014-2017 MONITORIZAÇAO CICLO 2015-2018 
 

lndicador 4a - Taxa de 

Conclusão dos Cursos 

Taxa de Conclusão no Tempo Previsto: 
60% 

Taxa de Conclusão no Tempo Previsto:81.3% 

Taxa de Conclusão Após o Tempo 
Previsto: 0% 

Taxa de Conclusão Após o Tempo Previsto: 0% 

 
lndicador 5a - Taxa de 

Taxa de diplomados empregados por 
conta de 

outrem:60% 

 
 

Taxa de diplomados empregados por conta de outrem: 81,3% 

Anexo 1- Plano de Melhoria 
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Colocação dos Diplomados 

Taxa de diplomados empregados por 
conta própria: 0% 

Taxa de diplomados empregados por conta própria: 7,7% 

Taxa de diplomados a frequentar 
estágios 

profissionais:0% 

 
Taxa de diplomados a frequentar estágios profissionais:23,1% 

Taxa de diplomados á procura de 
emprego:13,3% 

Taxa de diplomados à procura de emprego:15,4% 

Taxa de diplomados a frequentar 
formação de nível Pós 
Secundario:6,7% 

Taxa de diplomados a frequentar formação de nível Pós 
Secúndario:0% 

lndicador 6a - Taxa de 

Diplomados a exercer 

Profissões Relacionadas 

com o Curso 

Taxa de diplomados a exercer 
profissões relacionadas 

com o curso/AEF: 26,7% 

Taxa de diplomados a exercer profissões relacionadas com o 

curso/AEF: 53,8% 

Taxa de diplomados a exercer 

profissões não relacionadas com o 

curso/AEF: 53,3% 

 
Taxa de diplomados a exercer profissões não relacionadas com o 

curso/AEF: 7,7% 

 

lndicador 6b3 - Grau de 

Satisfação dos 

Empregadores 

Taxa de diplomados empregados 

avaliados pelos empregadores:100% 

Taxa de diplomados empregados avaliados pelos 

empregadores:100% 

Taxa global de satisfação dos 
empregadores:93,3% 

Taxa global de satisfação dos empregadores:100% 

Media global de satisfação dos 
empregadores:3,7 

Media global de satisfação dos empregadores:3,5 
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Analisando os dados do ciclo 2015-2018, por comparação ao histórico do ciclo de formação 2014-2017, constatamos que: 

• No indicador 4a, a taxa global de conclusão dos cursos foi bastante superior ao triénio anterior. Esta diferença significativa de valor 

nos triénios pode justificar-se pelos seguintes motivos: 

• Em 2014/17 existiam dois cursos. Num destes cursos a maior parte dos alunos que o frequentou não o indicou como 

primeira opção. Os alunos pretendiam o curso de desporto que a escola não conseguiu oferecer. No entanto, os 

alunos mantiveram-se na escola a frequentar um curso que não correspondia às suas expetativas o que levou a que 

muitos tenham anulado a matricula quando fizeram os 18 anos, daí a taxa de conclusão deste triénio ter sido baixa. 

• Em 2015/18 existiu apenas um curso e a maior parte dos alunos que o frequentou indicou-o como primeira opção e 

estava motivado para o frequentar daí a taxa de conclusão ter sido quase 100%, existindo apenas três alunos que não 

concluíram um curso, sendo que ainda no primeiro ano, um desistiu e ouro pediu transferência e dos que se 

mantiveram ao longo dos três anos apenas um não conclui o curso. 
 

■ No indicador 5a, a taxa de diplomados empregados aumentou, bem como a Taxa de diplomados empregados por conta própria e 
a taxa de diplomados à procura de emprego tendo apenas diminuído a Taxa de diplomados a frequentar formação de nível Pós 
Secundário. 

• No indicador 6a, a taxa de diplomados a exercer profissões relacionadas com o curso (53.8%), aumentou 27.1% face ao ciclo 
formativo 2014- 2017. 

• No indicador 6b3, a taxa de satisfação global dos empregadores aumentou alcançando os 100%, pese embora a média global 

tenha diminuído para 3,5. 
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Pontos fortes ciclo formativo 2015-2018 
 
 

■ Melhoria, em quase todos os indicadores EQAVET, no ciclo de formaçao2015-2018. 

 

Pontos fracos ciclo formativo 2015-2018 
 

■ Média global de satisfação dos empregadores 3.5, menor do que o ciclo formativo 2014-2017. 

■ Não conclusão por parte de um aluno com apenas um módulo em atraso. 

 

1.1. Conclusões do Relatório de Avaliação e Revisão do Plano de Ação acerca do ano letivo 2019/2020 
 

O Relatório de Avaliação e Revisão do Plano de Ação pode ser consultado na íntegra no site do Agrupamento, no separador EQAVET. 
 

Pontos fortes na Avaliação e Revisão Plano de Ação executado até à data 

 
■ Alguns alunos equacionam a possibilidade de prosseguirem estudos de nível superior após a conclusão do curso(8,9%). 

 
■ Existe um acompanhamento individualizado aos alunos que apresentam problemas de assiduidade pelos elementos da 

Equipa Pedagógica, Diretora de Turma/Diretora de Curso e Serviços de Psicologia e Orientação. 
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Pontos fracas, desvios detetados ou situações que geram preocupação na Avaliação e Revisão do Plano de Ação executado ate à data  
 

■ É preocupante que existam alunos que no início do ciclo formativo já estejam a pensar abandonar a frequência do curso 
quando completarem os 18ano 

 
 
 
 

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 4a-Taxa de Conclusão do curso 

 

O1 

 Reduzir o abandono escolar e o absentismo 

Meta: reduzir em 5% a taxa de abandono escolas 

Histórico: 40% (2014-17) 

 
 

O4 

 Intensificar o relacionamento com os alunos que não 

concluíram o curso apos a saída da escola 

Meta: taxa média de presenças nas reuniões com os respetivos 

diretores de turma de 70%. 

Histórico: sem histórico 

 
 

AM2 

 
Indicador 5a- Taxa de Colocação após conclusão 

dos cursos EFP 

 
 

O5 

 Intensificar o relacionamento com as empresas 

Meta: Realizar anualmente, pelo menos três atividades que 

envolvam stakholders externos 

Histórico: sem histórico 
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AM3 

 Indicador 6a) Percentagem de  
O9 

 Recorrer ao apoio do NEVA (Núcleo Empresarial de Vagos) 

alunos/formandos que completam um curso de 

EFP e que exercem profissões relacionadas e 

como suporte do encontro entre a oferta e procura de trabalho 

nas diferentes áreas profissionais 
 

não relacionadas com o Curso/Área de 

Educação e Formação 

 Meta: realizar pelo menos uma reuniões com o NEVA 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 

 Delinear, em tempo útil, melhorias em função das sugestões reportadas pelos alunos e outros 
jan2021 Jul2021 stakeholders internos e externos 

A2  Proporcionar aulas de apoio a alunos com módulos por concluir  Set2020 Jul2021 
 

AM2 A3 
 Convidar empresários e especialistas de diversas áreas de formação para fazer sessões 

Set2020 Jul2021 
técnicas na escola 

AM3 A4 Reunião com alunos finalistas a comunicar os resultados da reunião com o NEVA jun2021 Jul2021 



 

 

4. Mecanismos previstos para monitorização do Plano de Melhoria 

 Ações do plano de Melhoria Evidencias/mecanismo de monitorização 

A1 Relatório de Avaliação de formação elaborado a partir da ficha de avaliação da formação/módulo 

A2 Plano de recuperação do insucesso 

A3 Registo das Comunicações efetuadas (email, convite, contacto telefónico, relatório de atividade PAA e 

publicação no site) a empresários e especialistas 

A4 Ata de reunião final com alunos finalistas 

 
5. Formas previstas para divulgação do Plano de Melhoria 

Pretende-se divulgar o plano de melhoria do seguinte modo: 
a) Por email a todos os docentes; 

b) Através da sua publicação na página do Agrupamento, integrados no relatório do operador; 

c) Apresentação na reunião de Conselho Pedagógico; 

d) Reuniões gerais de professores; 

e) Por email aos stakeholders internos e externos. 
 

6. Observações (caso aplicável) 

A implementação do sistema de melhoria de qualidade de acordo com os princípios EQAVET iniciou no nosso Agrupamento em Setembro de 

2019, tendo o processo sido bastante afetado e prejudicado aquando do confinamento imposto pela pandemia em março de 2020. O processo 

iniciou com a definição clara e objetiva de metas, de responsáveis pelo seu alcance, de timings para a sua concretização e monitorização, no 

entanto todo o processo foi abruptamente interrompido, levando à não concretização de acções previstas e ao cancelamento de reuniões já 

agendadas com os stakholderes. Por esta razão, o verdadeiro impacto deste sistema de garantia de qualidade só poderá ser efetivamente medido 

nos próximos anos letivos. 



 

 

 

Consideramos que este é apenas um ponto de partida e de aprendizagem para o Agrupamento de Escolas de Vagos na procura sistémica, contínua 

e persistente da qualidade da formação que aqui se ministra passando agora pela implementação do sistema de garantia de qualidade EQAVET 

que afina e define regras e procedimentos que envolvem todos os públicos relevantes para a melhoria contínua da educação e formação 

profissional. 

 
 

 

Os Relatores 
 

Virgínia Russo 
(Coordenadora Oferta Formativa/Assessora da Direção) 

 

 
 

Dina Rocha 
(Coordenadora da Equipa EQAVET) 

 
 

 
 

(Vagos, 10 de dezembro de 2020) 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

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. 

 
Envolvimento dos stakeholders P7 

Os profissionais participam, desde o início, no planeamento dos diferentes aspetos da oferta 
formativa, incluindo o processo de garantia da qualidade. 



 

 

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. 

 
 
 

 
 
 
 

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. 



 

 

Melhoria contínua da EFP utilizando 
os indicadores selecionados 

I5 As mudanças são introduzidas de acordo com os planos de ação de melhoria definidos. 
 
 
C6. Aplicação do ciclo de 
garantia e melhoria da 
qualidade da oferta de 
EFP 

 

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. 

 
 
 
 
 

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. 

 
 
 

 
 
 
 

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. 

 
  



 

 

 
 

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 Documento Base EQAVET  AEV– Eq. 
EQAVET  

www.aevagos.edu.pt C1P1 a C1P4; C3A1  

2 Plano de Ação EQAVET  AEV – Eq. 
EQAVET  

www.aevagos.edu.pt C1P1; C3A1;  

3 Relatório do Operador EQAVET  AEV – Eq. 
EQAVET  

www.aevagos.edu.pt C2I1; C3A4; C4R1 a C4R3  

4 Plano de Melhoria EQAVET  AEV – Eq. 
EQAVET  

www.aevagos.edu.pt C1P1; C3A4; C4R3; C4R4  

5 Indicadores EQAVET  AEV – Eq. 
EQAVET  

www.aevagos.edu.pt C3A1 e C3A2  

6 Regulamento Interno e Adenda (revisto 
conforme princípios EQAVET)  

AEV  www.aevagos.edu.pt C1P1 a C1P4  

7 Projeto Educativo e Adenda (revisto 
conforme princípios EQAVET) 

AEV  www.aevagos.edu.pt C1P1 a C1P4  

8 Plano de Atividades  AEV  www.aevagos.edu.pt C1P1; C1P4; C5T1; C6T1 a C6T3  

9 Relatório de Atividades  AEV  Reuniões de Departamento/equipa 
pedagógica  

C2I2  

10 Comunicação aos docentes e empresas AEV– Eq. 
EQAVET  

Reunião com Formadores e email  C1P2; C2I1  

11 Inquéritos aos alunos, ex-alunos e 
empresas  

AEV – Eq. 
EQAVET  

Contactos telefónicos e emails C1P2; C4R2  

12 Atas da Equipa EQAVET  AEV – Eq. 
EQAVET 

Dossiê Equipa EQAVET  C1P2  

13 Atas Conselhos de Turma com Quadro 
resumo da avaliação / Taxas de sucesso 
e Quadro de monitorização (alunos e 
módulos em atraso)  

Direção de 
Turma  

Dossier de ata-  direção C2 I1; C3A1  



 

 

14 Planos de organização e 
desenvolvimento da FCT  
(Planos de Atividades da FCT e  
Ficha de Assiduidade)  

Direção de 
Curso e 
Empresas  

Entidades Signatárias e dossiê de 
FCT/Curso 

C2 I1; C5 I1  

15 Fichas de avaliação da FCT  Direção de 
Curso  

Dossiê da FCT/ curso  C3 A3 e C3 A4 C4R2  

16 Pautas de avaliação  Conselho de 
Turma  

Serviços Administrativos C3 A3 C3 A4  

17 Registo de presenças EE  Direção de 
Turma  

Dossiê DT/Drive  C2 I1  

18 Sumários , PAA / Relatórios  Conselho de 
Turma  

Programa GIAE e PAA  C2 I4 ; C2 I1  

19 Protocolos com entidades externas  Direção de 
Curso e 
outros  

Dossiê da FCT/ Curso C1I2  

20 Sessões de Esclarecimento  AEV - SPO  Sumários e emails  C2 I1; C3 A1  

21 Meios de divulgação do Agrupamento  AEV  Página, Facebook e jornal “O PONTO” 
(parceria com o AEV). 

C1 P1; C1P2; C1P5; C1 P6  

 
 
 
 
 
  



 

 

 
 
 

 

Os Relatores 
 

Virgínia Russo 
(Coordenadora Oferta Formativa/Assessora da Direção) 

 

 
 

Dina Rocha 
(Coordenadora da Equipa EQAVET) 

 
 

 
 

(Vagos, 10 de dezembro de 2020) 

 


