-RELATÓRIO DO OPERADOR
I. Apresentação da instituição e da sua situação face à garantia da qualidade
1.1 Indicar o nome da entidade formadora.
Fundação Escola Profissional de Leiria – Escola Profissional de Leiria

1.2 Indicar a morada e contactos da entidade formadora.
Rua da Cooperativa – S. Romão – Pousos – 2414-019 Leiria
Telefone: 244 848 610 Email: geral@epl.pt

1.3. Indicar o nome, o cargo e contactos do responsável da entidade formadora.
Maria Susana Oliveira Fonseca Nogueira – Presidente da Direção
Telefone: 244 848 610 Email: geral@epl.pt

1.3.1 Indicar o nome da entidade proprietária e respetivo representante.
Fundação Escola Profissional de Leiria, representada por Maria Susana Oliveira Fonseca Nogueira,
Presidente da Direção

1.4 Apresentar, de forma sucinta, a missão, a visão e os objetivos estratégicos da instituição
para a educação e formação profissional (EFP) dos jovens, no contexto da sua intervenção.
MISSÃO
A missão de uma instituição define sucintamente, aquilo que a instituição se propõe a fazer e
para quem, isto é, identifica o papel da instituição e clarifica a razão da sua existência. Neste sentido,
a missão constitui um elemento importante para a identidade da instituição e fornece elementos que
possibilitam identificar a sua vocação, o tipo de atividades a que se dedica e os seus destinatários.
A missão da EPL é a seguinte:
ü Servir a comunidade através da formação e qualificação de pessoas, dotando-as de elevadas
competências técnicas e pessoais por forma a garantir-lhes uma boa integração no mercado
de trabalho ou no prosseguimento de estudos;
ü Proporcionar uma formação de qualidade, assegurando o desenvolvimento de saberes e de
competências, que permitam formar cidadãos responsáveis e possibilitar aos jovens a
aprendizagem de uma profissão e concomitantemente o acesso a estudos superiores;
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ü Disponibilizar uma oferta formativa diversificada e capaz de responder às necessidades de
mão-de-obra qualificada por parte do tecido económico da região;
ü Assegurar uma sólida formação geral, científica e tecnológica, que permita o
desenvolvimento das competências inerentes ao sucesso profissional e pessoal dos jovens,
com vista à integração plena numa sociedade em constante transformação;
ü Reforçar o seu compromisso de formação e qualificação com os seus alunos, alargando
claramente o espetro da sua oferta formativa e o público-alvo.
VISÃO
Se a missão define o que uma instituição é, a visão define o que a instituição pretende vir a ser.
É um instrumento fundamental para conferir unidade e direccionalidade à atividade da instituição.
A EPL apresenta como visão:
Ser uma instituição de referência no ensino profissional, dotada de recursos humanos altamente
qualificados, instalações e equipamentos adequados ao cumprimento pleno da sua missão,
financeiramente sustentável, com a oferta formativa certificada e com um elevado índice de
empregabilidade dos seus diplomados.
VALORES
A atividade da EPL assenta nos seguintes valores:
ü Responsabilidade
ü Honestidade
ü Exigência
ü Rigor
ü Qualidade
ü Profissionalismo
ü Cidadania
ü Cooperação
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São objetivos gerais da EPL:
1. Estudo e Diagnóstico de Necessidades de Formação e de Certificação de Competências
ü Identificar as características do tecido produtivo da região e as respetivas dinâmicas sociais;
ü Identificar as necessidades de qualificação/ certificação face às carências do mercado de
trabalho;
ü Identificar as expetativas e perfis dos alunos e as necessidades individuais de formação e de
certificação.
2. Planeamento e Organização de Atividades Educativas e Formativas
ü Planear as intervenções formativas;
ü Definir a preparação científica, técnica e pedagógica dos agentes a envolver nas
intervenções;
ü Planificar os meios necessários, designadamente, equipamentos, recursos humanos e
pedagógicos;
ü Assegurar a documentação promocional das intervenções e a sua divulgação, de forma
adequada ao público-alvo;
ü Proporcionar espaços físicos adequados, respeitando as regras de Saúde Higiene e Segurança
no Trabalho e o desenvolvimento das intervenções, assegurando as medidas de
autoproteção e Segurança;
ü Garantir o cumprimento legal no âmbito da proteção dos dados pessoais (Regulamento Geral
de Proteção de Dados – RGPD).
3. Conceção de Programas, Instrumentos e Suportes Formativos
ü Identificar os objetivos gerais e específicos de cada intervenção, atendendo às necessidades
específicas da tipologia de formação/educação a desenvolver;
ü Definir programas, respetivos conteúdos e duração das intervenções, tendo em atenção o
previsto no Catálogo Nacional de Qualificações e as orientações emanadas pela ANQEP;
ü Identificar metodologias pedagógicas e instrumentos facilitadores das aprendizagens.
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4. Desenvolvimento e Execução de Atividades Educativas, Formativas e de Certificação
ü Assegurar o desenvolvimento/execução das atividades educativas e formativas;
ü Operacionalizar as metodologias pedagógicas e os instrumentos facilitadores da
aprendizagem;
ü Selecionar os agentes pedagógicos a envolver de acordo com a sua preparação técnica e
pedagógica e experiência profissional;
ü Proporcionar atividades extracurriculares de apoio aos alunos;
ü Garantir que os conhecimentos, competências e atitudes se traduzam em resultados de
aprendizagem.
5. Acompanhamento e Avaliação de Atividades Formativas e de Certificação
ü Analisar e avaliar o alcance dos resultados da formação face aos objetivos fixados,
nomeadamente ao nível da aquisição de conhecimentos, competências e atitudes,
traduzidos em resultados de aprendizagens;
ü Avaliar os resultados e o impacto da formação na inserção socioprofissional dos alunos,
designadamente ao nível da empregabilidade, do prosseguimento de estudos e da satisfação
dos empregadores,
6. Outras Formas de Intervenção Sociocultural ou Pedagógica, Preparatórias ou Complementares
da Atividade Formativa ou Facilitadoras do Processo de Socialização Profissional
ü Desenvolver ações/atividades de sensibilização, informação/orientação e/ou preparação dos
grupos alvo, enquanto processos facilitadores de vocações, da adesão do público-alvo às
intervenções formativas e da sua posterior eficácia;
ü Desenvolver formas específicas de acompanhamento e apoio (psicossocial e logístico) no
decurso e na sequência das intervenções formativas.
7. Sistema de Garantia da Qualidade e Melhoria Contínua, alinhado com o quadro EQAVET
ü Garantir a implementação do Sistema de Garantia da Qualidade - EQAVET;
ü Promover a manutenção dos processos do Sistema de Garantia da Qualidade;
ü Promover a melhoria contínua dos indicadores;
ü Assegurar o compromisso e responsabilização de todos os colaboradores com o Sistema de
Garantia da Qualidade.
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8. Relações Institucionais
ü Empresas locais, regionais e nacionais;
ü Organismos públicos e privados;
ü Outros operadores de formação nacionais e transnacionais.

Os objetivos estratégicos definidos anualmente pela EPL para um período temporal de três anos
são:
1. Reduzir a taxa de abandono escolar
2. Aumentar a taxa de participação em ações de formação profissional
3. Otimizar o impacto da FCT na formação global do aluno
4. Elevar a qualidade do serviço prestado promovendo a autoavaliação, a inovação e a
mudança
5. Internacionalização da EPL
6. Priorizar a empregabilidade e o prosseguimento de estudos após conclusão do ciclo
formativo
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1.5 Inserir o organigrama da instituição.
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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.

N.º de Turmas/Grupos de Formação
Tipologia
do curso

N.º de Alunos/Formandos
(Totais por curso,

Designação do curso

em cada ano letivo) *
2019/2020

Técnico/a de Manutenção Industrial,
Variante de Mecatrónica (1º ano)
Técnico/a de Manutenção Industrial,
Variante de Mecatrónica (2º ano)
Técnico/a de Manutenção Industrial,
Variante de Mecatrónica (3º ano)
Técnico/a de Gestão de Equipamentos
Informáticos (1º ano)
Técnico/a de Gestão de Equipamentos
Informáticos (2º ano)
Técnico/a de Gestão de Equipamentos
Informáticos (3º ano)
Técnico/a de Restauração, Variante de
Cozinha-Pastelaria (1º ano)
Técnico/a de Restauração, Variante de
Cozinha-Pastelaria (2º ano)
Técnico/a de Restauração, Variante de
Cozinha-Pastelaria (3º ano)
Técnico/a de Restauração, Variante de
Restaurante-Bar (1º ano)
Técnico/a de Restauração, Variante de
Restaurante-Bar (2º ano)
Técnico/a de Restauração, Variante de
Restaurante-Bar (3º ano)
Técnico/a de Eletrónica e Telecomunicações
(1º ano)
Técnico/a de Eletrónica e Telecomunicações
(2º ano)
Técnico/a de Eletrónica e Telecomunicações
(3º ano)

CP
CP
CP
CP
CP
CP
CP
CP
CP
CP
CP
CP
CP
CP
CP

2018/2019

2018/2017

N.º
T/GF

N.º
AL

N.º
T/GF

N.º
AL

N.º
T/GF

N.º
AL

1

26

1,5

37

1

28

1,5

35

1

22

1

24

1

21

1

23

1

20

1

27

1

28

1

28

1

26

1

26

1

23

1

26

1

22

1

25

1

28

1

28

1

27

1

24

1

24

1,5

25

1

24

1,5

24

1

28

0,5

10

0,5

11

0,5

14

0,5

10

0,5

11

0,5

13

0,5

7

0,5

12

__

__

0,5

13

__

__

0,5

13

__

__

0,5

11

__

__

0,5

11

__

__

1

17

* 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:

- Criação de um sistema alinhado com o quadro EQAVET.

- Adaptação do sistema em uso ao quadro EQAVET.

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

Caminho para o Alinhamento
ü Alinhar a visão estratégica e os documentos estruturantes da Escola Profissional de Leiria
contemplando os princípios e indicadores EQAVET;
ü Construir uma cultura de melhoria contínua baseada em práticas de autoavaliação
associadas à aplicação do ciclo de garantia e melhoria da qualidade PDCA;
ü Estreitar o diálogo e o envolvimento do stakeholders na decisão das práticas de gestão de
Ensino e Formação Profissional, no que respeita à conceção da oferta educativa e na
promoção do aumento da empregabilidade;
ü Procurar a inovação e qualidade na formação ministrada e fomentar um projeto curricular
inovador e sustentado que produza a excelência na integração dos jovens no mundo do
trabalho;
ü Trabalhar para a melhoria contínua da qualidade do sucesso escolar e profissional dos jovens;
ü Promover uma organização interna e funcional capaz de responder aos interesses da
formação dos alunos e das necessidades empresariais da região;
ü Promover o combate ao abandono escolar precoce;
ü Valorizar os profissionais que na Escola trabalham;
ü Promover a cultura de autoavaliação e de melhoria contínua dos seus serviços.
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Permanência no Alinhamento
Com a criação de um Sistema de Gestão da Qualidade interno, este processo foi revisto, dando
origem a novos procedimentos, calendarizados, estandardizados e com definição de
responsabilidades. Verificou-se ainda a necessidade de aferir resultados intermédios, visto serem
uma importante fonte de informação para a perceção dos desvios existentes relativamente às metas
definidas, possibilitando a implementação de ajustes, sob a forma de estratégias de melhoria ao
longo de todo o processo. Para tal, foram criados instrumentos de avaliação e selecionados
indicadores-chave, os quais são aferidos e monitorizados periodicamente com vista à consecução das
metas inicialmente definidas. À data de elaboração do presente relatório, o Sistema de Gestão da
Qualidade da Escola Profissional de Leiria assenta nos seguintes indicadores de monitorização e
resultado:
Indicadores de monitorização/alerta
-

Taxa de abandono escolar

-

Taxa de alunos com classificação igual ou superior a 14 valores na FCT

-

Taxa de alunos que participam no programa ERASMUS +

-

Taxa de alunos recém-diplomados que participam no programa ERASMUS +

-

Taxa de alunos recém-diplomados empregados

-

Taxa de alunos recém-diplomados que prosseguiram estudos

-

Taxa de cumprimento do plano de atividades

-

Taxa de módulos em atraso por curso

-

Taxa de conclusão

-

Taxa de satisfação dos alunos

-

Taxa de satisfação dos colaboradores

-

Taxa de satisfação dos encarregados de educação

-

Taxa de satisfação das entidades de acolhimento de FCT

-

Taxa de participação dos colaboradores em ações formação profissional

Indicadores de Resultado (EQAVET)
4a) Taxa de conclusão dos cursos
Taxa de conclusão dos cursos no tempo previsto
Taxa de conclusão dos cursos após o tempo previsto
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5a) Taxa de colocação no mercado de trabalho
Taxa de diplomados empregados por conta de outrem
Taxa de diplomados a trabalhar por conta própria
Taxa de diplomados a frequentar estágios profissionais
Taxa de diplomados à procura de emprego
5a) Taxa de prosseguimento de estudos
Taxa de diplomados a frequentar o ensino superior
Taxa de diplomados a frequentar formação de nível pós-secundário
5a) Taxa de diplomados noutras situações
5a) Taxa de diplomados em situação desconhecida
6a) Taxa de diplomados a exercer profissões relacionadas e não relacionadas com o curso/AEF
Taxa de diplomados a exercer profissões relacionadas com o curso/AEF
Taxa de diplomados a exercer profissões não relacionadas com o curso/AEF
6b3) Taxa de diplomados empregados avaliados pelos empregadores
Taxa de satisfação dos empregadores face aos diplomados empregados
Taxa de satisfação dos empregadores face aos diplomados empregados em profissões
relacionadas com o curso/AEF
Taxa de satisfação dos empregadores face aos diplomados empregados em profissões não
relacionadas com o curso/AEF
Tratando-se de um processo de melhoria contínua, o Sistema de Gestão da Qualidade prevê a
possibilidade de alteração/inclusão de novos indicadores assumindo-se como um sistema evolutivo
e adaptável a uma sociedade em constante evolução, ressalvando o facto de o trabalho diário com
jovens em formação estar intrinsecamente dependente daquele que é o perfil demonstrado pelo
aluno.
Este novo SGQ permite assim aferir periodicamente a situação da Escola Profissional de Leiria
face às suas metas, prevendo ainda a elaboração e reformulação de Planos de Melhoria sempre que
se verifiquem desvios face às metas esperadas.
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1.9 Preencher a tabela infra, indicando quando foram desenvolvidas as etapas do processo
de alinhamento com o Quadro EQAVET.

Etapas do processo de alinhamento com o
Quadro EQAVET

Data Início
(mês/ano)

Data Conclusão
(mês/ano)

maio/ 2019
maio /2019

outubro/ 2019
outubro/ 2019

novembro/ 2019

janeiro/ 2020

novembro/ 2019

janeiro/ 2020

novembro/ 2019

janeiro/2020

novembro/ 2019

janeiro/ 2020

fevereiro/ 2020

março/ 2020

abril/ 2020

maio/ 2020

junho/ 2020
setembro/ 2020

julho/ 2020
outubro/ 2020

setembro/ 2020

outubro/ 2020

Elaboração do Documento Base para o alinhamento
Elaboração do Plano de Ação para o alinhamento
Recolha de dados – Indicador 4a)
Conclusão dos cursos
Recolha de dados – Indicador 5a)
Colocação dos diplomados
Recolha de dados – Indicador 6a)
Ocupação dos diplomados
Recolha de dados – Indicador 6b3)
Satisfação dos empregadores
Análise contextualizada dos resultados dos
indicadores EQAVET, e de outros em uso, e da aferição
dos descritores EQAVET/práticas de gestão
Identificação das melhorias a introduzir na gestão da
EFP
Elaboração do Relatório do Operador
Anexo 1 ao Relatório do Operador - Plano de Melhoria
Anexo 2 ao Relatório do Operador – Fontes de
evidência do cumprimento dos critérios de
conformidade EQAVET

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.
Projeto Educativo mais Documento Base - http://www.epl.pt/pdf/PEEPL2018.pdf
Relatório do Operador - http://www.epl.pt/pdf/relatorioOP19.pdf
Plano de Ação - http://www.epl.pt/pdf/planoAc19.pdf
Regulamento Interno - http://www.epl.pt/pdf/RIEPL2018.pdf
Plano de Atividades - http://www.epl.pt/pdf/plano1920.pdf
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II. Gestão da oferta de EFP considerando os princípios EQAVET
Descrever os procedimentos desenvolvidos pela instituição que evidenciam a aplicação de cada
uma das fases do ciclo de garantia e melhoria da qualidade na gestão da oferta de EFP.
2.1 Fase de Planeamento

A primeira fase do processo de garantia da qualidade, permite perceber a realidade atual,
delinear estratégias para construir o futuro, refletindo a visão estratégica.
O planeamento reflete uma visão estratégica partilhada pelos stakeholders e inclui as
metas/objetivos, as ações a desenvolver e os indicadores adequados.
Nesta fase são definidos os objetivos e as metas a atingir, que devem estar alinhados com os
objetivos e metas europeias, nacionais e regionais. São definidas também as ações a desenvolver,
pelo que é determinante a auscultação das partes interessadas, a monitorização e autoavaliação
regulares.
A nível europeu foi tido em conta o Acordo de Parceria 2014/2020 – Portugal 2020 e a Estratégia
Europa 2020, que definem diversas políticas europeias, nas quais é considerada a política de Ensino
e Formação Profissional a seguir pelos estados membros.
A nível regional e nacional, seguimos as orientações predominantemente pedagógicas
emanadas pela Agência Nacional para a Qualificação e o Ensino Profissional, I.P. (ANQEP, I.P.) que,
em articulação com a DGEstE e a Comunidade Intermunicipal de Leiria procedem à concertação das
redes locais. As orientações predominantemente financeiras tidas em consideração são emanadas
pelo Programa Operacional Capital Humano. Foram também considerados os dados internos,
devidamente recolhidos e tratados.
As ações do plano de ação foram delineadas ouvidos os stakeholders, em diferentes momentos
de trabalho. No quadro infra apresentado, constam as responsabilidades, os momentos de
participação e o grau de envolvimento de todos os stakeholders.
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Stakeholders

Responsabilidades

Momentos de
participação/grau
de envolvimento

Alunos
Professores

Internos

Formadores
Funcionários
Entidade Proprietária
Direção Pedagógica

Externos

Pais/Encarregados de
Educação

Parceiros institucionais:
locais regionais e
nacionais

Participar ativamente
no Sistema de Gestão
da Qualidade,
avaliando
continuamente o
desempenho da
ESCOLA, apresentando
sugestões de melhoria
e reflectindo sobre
estratégias a
implementar no
âmbito de um diálogo
institucional
permanente

Reuniões ao longo
do ano

Preencher
anualmente os
Questionários de
Avaliação da
Satisfação
Reunião Anual do
Conselho
Consultivo

Empregadores
Parceiros institucionais:
Internacionais

Reuniões

A cada objetivo, fizeram-se corresponder diferentes indicadores e metas. Foram definidos os
objetivos de reduzir o abandono escolar, aumentar a taxa de participação em ações de formação
profissional, otimizar o impacto da formação em contexto de trabalho na formação global do aluno,
elevar a qualidade do serviço prestado promovendo a autoavaliação, a inovação e a mudança, a
internacionalização da EPL e priorizar a empregabilidade e o prosseguimento de estudos após a
conclusão do ciclo formativo,
Os resultados são monitorizados de acordo com o calendário definido e pelos responsáveis
determinados.
Os documentos de gestão, designadamente o Regulamento Interno e o Projeto Educativo mais
Documento Base, explicitam as responsabilidades dos diversos intervenientes nos diferentes
processos da Escola e, mais concretamente, no que respeita ao processo de garantia da qualidade.
Temos aplicado instrumentos e processos de avaliação aos diversos intervenientes no processo
formativo, cabe-nos melhorar os instrumentos, assim como a divulgação dos resultados.
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A oferta formativa é definida tendo em conta a orientações da entidade que tutela a escola –
Ministério da Educação por via da DGEstE, as orientações da ANQEP, I.P., as orientações da CIMRL,
as necessidades do mercado de trabalho, a procura demonstrada pelos candidatos e encarregados
de educação e a opinião dos stakeholders.
A oferta formativa é do conhecimento de todos os colaboradores docentes e não docentes, os
quais cooperam na sua divulgação e na captação de novos alunos.
2.2 Fase de Implementação
A implementação do sistema de garantia da qualidade pressupõe o envolvimento efetivo de
todos os stakeholders, num trabalho orientado para a consecução dos objetivos e metas definidos
no Projeto Educativo mais Documento Base e no Plano Anual de Atividades.
Os recursos humanos e materiais da escola estão devidamente dimensionados para a
concretização do seu Projeto, destacando-se o empenho de todos com vista a alcançar os objetivos
e metas definidos.
Os planos de ação, concebidos com os stakeholders, decorrem das metas/objetivos a atingir e
são eventualmente apoiados por parcerias diversas.
Aqui a importância do desempenho de cada um no processo é essencial, por isso a necessidade
da formação dos recursos humanos da EPL.
O pessoal não docente e o pessoal docente, são sensibilizados no sentido de participar em ações
de formação profissional, estritamente relacionadas com as funções desempenhadas ou ações de
formação profissional de carater transversal, que contribuam para a boa prossecução dos objetivos
inscritos no Projeto Educativo mais Documento Base da Escola.
No sentido de melhorar o perfil dos alunos são implementadas ações e atividades, organizadas
pelos diretores de curso e/ou pelos professores/formadores, frequentemente em parceria com
entidades ou instituições locais e regionais.
A situação pandémica que estamos a viver causada pelo vírus SARS-COV 2, que provoca a doença
COVID 19, está a originar um cenário de incerteza que tem consequências ao nível da realização das
atividades previstas no Plano Anual de Atividades.
Os protocolos com o tecido empresarial, para além de permitirem o desenvolvimento da
Formação em Contexto de Trabalho, têm permitido uma articulação permanente Escola-Empresas,
através da qual nos é possível melhor perceber como adequar a formação à realidade empresarial.
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O envolvimento institucional da escola consubstancia-se nos cerca de 450 protocolos firmados
com diversas empresas locais, regionais e nacionais e que desenvolvem a sua atividade nas áreas
formativas ministradas pela escola: Ciências Informáticas, Eletrónica e Automação e Hotelaria e
Restauração.

2.3 Fase de Avaliação
A avaliação é transversal a todos os intervenientes do processo formativo e organizativo da
Escola.
O processo de avaliação dos alunos é contínuo e permanentemente monitorizado por período
aquando das reuniões de conselho de turma e conselho pedagógico.
No final do ano letivo, o ciclo de avaliação completa-se, através da reunião do conselho
pedagógico. Nestas reuniões são analisados os resultados do ano letivo, em termos quantitativos e
qualitativos, expressando-se as sugestões de melhoria e alterações a introduzir no ano letivo
seguinte. A reflexão em torno dos processos de ensino-aprendizagem, de modo a que os momentos
de avaliação proporcionem oportunidades de auto-reflexão e de crescimento partilhado, numa
lógica de melhoria contínua do processo formativo e ainda uma maior participação dos
intervenientes na melhoria da qualidade do serviço prestado.
O processo de avaliação procura o ponto de vista de todos os intervenientes no processo
educativo, os alunos, os encarregados de educação, todos os colaboradores e os tutores das
empresas que acolhem os alunos no estágio.
Todos estes são convidados a pronunciar-se sobre a avaliação da satisfação da formação
desenvolvida e/ou sobre as diversas áreas de funcionamento da escola, mediante a resposta a
inquéritos.
Também as entidades empregadoras são inquiridas sobre os níveis de satisfação quanto às
competências dos ex-alunos da escola.
Do processo de avaliação resultam outputs, que servem de alavanca para se acionar
mecanismos de melhoria contínua.
A nossa plataforma de gestão escolar eSchooling - permite que os encarregados de educação
consultem a avaliação dos seus educandos e a assiduidade. Face à falta de aproveitamento dos
alunos ou à ultrapassagem do limite de faltas são acionados planos individuais de recuperação.
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São também avaliados todos os colaboradores da EPL, professores/formadores e funcionários,
sendo possível identificar a necessidade de acionar mecanismos que permitam uma maior satisfação
dos envolvidos.
As apresentações públicas das Provas de Aptidão Profissional contam com a participação de
representantes do tecido empresarial, bem como com personalidades de reconhecido mérito na área
da formação profissional.
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.
Para um melhor empenho de todas as partes interessadas, os objetivos, os critérios, as fases do
ciclo da qualidade e a documentação que sustenta a nossa ação, são conceitos partilhados, para que
a monitorização e os resultados sejam um compromisso de todos os intervenientes.
Periodicamente, através dos dados recolhidos, procede-se à análise dos resultados dos
indicadores e das estratégias implementadas e à sua comparação com as metas e indicadores
estabelecidos nos documentos estruturantes da Escola.
Estes resultados permitirão aferir o grau de concretização das metas estabelecidas no Projeto
Educativo mais Documento Base e aferir os desvios verificados, relativamente aos indicadores
EQAVET implementados.
Caso se verifiquem desvios serão reajustadas as estratégias e implementados planos de
melhoria com a colaboração de todos os intervenientes.

III. Áreas de melhoria na gestão da oferta de EFP
Apresentar o Plano de Melhoria, através do preenchimento do Anexo 1 ao presente relatório.

IV. Fontes de evidência do cumprimento dos critérios de conformidade EQAVET
Enumerar os documentos e os critérios que evidenciam, através do preenchimento do Anexo 2
ao presente relatório.
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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.

Este processo de alinhamento com o quadro EQAVET ao determinar a criação de documentos
reguladores do alinhamento (projeto educativo mais documento base, plano de ação e relatório do
operador) conduziu à adoção de novas práticas que concorrem para uma melhor transparência do
SGQ e melhoria continua de EFP, das quais se destacam:
- maior rigor nas práticas de gestão da oferta de EFP
- monitorização sistemática de resultados
- tratamento estatístico mais fino da informação recolhida
- recolha de nova informação
- maior envolvimento dos stakeholders internos e externos nas várias fases do ciclo PDCA
- partilha com os stakeholders internos e externos de práticas e resultados
Comprometidos neste processo de promoção de melhoria contínua, verificamos que a
implementação do sistema de garantia de qualidade alinhado com o quadro EQAVET, tem permitido
à EPL não só melhorar a qualidade do ensino profissional, como também envolver
de forma ativa todos os seus stakeholders.
A partilha e divulgação de diversos documentos, quer internamente quer externamente, por via
das reuniões, correio eletrónico e website, contribui para um envolvimento de todos no processo
implementado.
A monitorização e a partilha de resultados obtidos, possibilitam a deteção de eventuais desvios
e a aplicação de medidas corretivas que permitam alcançar as metas definidas.
A EPL mantem-se focada nos alunos e particularmente na sua individualidade, procurando
ajudar a melhorar as competências profissionais e pessoais de cada aluno, cumprindo as orientações
definidas no Decreto-Lei n.º54/2018 de 06 de julho e no Decreto -Lei n.º55/2018 de 06 de julho.
Face à atual pandemia provocada pelo vírus SARS-COV-2, qua origina a doença COVID- 19, a EPL,
foi confrontada com algumas dificuldades e impedimentos de concretização de algumas atividades.
Contudo, rapidamente adotou o ensino à distância.
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Os Relatores
Susana Nogueira
(Diretora Pedagógica)
António Meco
(Responsável da Qualidade)
Leiria, 26 de outubro de 2020
(Localidade e data)
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DOCUMENTOS ANEXOS

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
INDICADORES EQAVET
4 a) Taxa de conclusão dos cursos
Taxa de conclusão dos cursos no tempo previsto
Taxa de conclusão dos cursos após o tempo previsto

2014/2017

2015/2018

74.7%

77.9%

73.7%

77.9%

1%

0%

66.2%

71.6%

Taxa de diplomados empregados por conta de outrem

58.1%

65.4%

Taxa de diplomados a trabalhar por conta própria

2.7%

0%

5 a) Taxa de colocação no mercado de trabalho

Taxa de diplomados a frequentar estágios profissionais
Taxa de diplomados à procura de emprego
5 a) Taxa de prosseguimento de estudos

0%

0%

5.4%

6.2%

25.7%

24.7%

Taxa de diplomados a frequentar o ensino superior

18.9%

6.2%

Taxa de diplomados a frequentar formação de nível pós-secundário

6.8%

18.5%

0%

0%

5 a) Taxa de diplomados noutras situações
5 a) Taxa de diplomados em situação desconhecida

8.1%

3.7%

6 a) Taxa de diplomados a exercer profissões relacionadas e não relacionadas com o curso/AEF

60.8%

65.4%

Taxa de diplomados a exercer profissões relacionadas com o curso/AEF

35.1%

40.7%

Taxa de diplomados a exercer profissões não relacionadas com o curso/AEF

25.7%

24.7%

60.5%

92.5%

86.7%

95.1%

Taxa de satisfação dos empregadores face aos diplomados empregados em profissões
relacionadas com o curso/AEF

82.5%

94.8%

Taxa de satisfação dos empregadores face aos diplomados empregados em profissões não
relacionadas com o curso/AEF

95.0%

95.5%

3.6

3.5

Média de satisfação dos empregadores face aos diplomados empregados em profissões
relacionadas com o curso/AEF

3.7

3.6

Média de satisfação dos empregadores face aos diplomados empregados em profissões não
relacionadas com o curso/AEF

3.6

3.4

6 b3) Taxa de diplomados empregados avaliados pelos empregadores
Taxa de satisfação dos empregadores face aos diplomados empregados

Média de satisfação dos empregadores face aos diplomados empregados
( a escala de satisfação integra 4 níveis: 1-Insatisfeito, 2-Pouco satisfeito, 3-Satisfeito, 4-Muito satisfeito, sendo que no apuramento da média só são
considerados os níveis de “Satisfeito” e “Muito satisfeito”)

Como é possível verificar na tabela, na generalidade os resultados são muito satisfatórios uma
vez que a grande maioria dos indicadores tem uma evolução positiva, quando comparados os ciclos
de formação 2014/2017 e 2015/2018.
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No que concerne ao indicador Taxa de conclusão em cursos EFP (4a) ocorreu uma subida de
3,2%, fruto do acompanhamento da taxa de conclusão dos módulos por ano letivo e curso, taxa de
módulos em atraso por ano letivo e curso e taxa de abandono escolar por ciclo de formação. O nosso
objetivo é manter esta evolução positiva, procurando continuar a efetuar um acompanhamento
rigoroso dos indicadores referidos uma vez que a informação que nos transmitem permite-nos
atempadamente tomar medidas corretivas.
No que concerne ao indicador Taxa de colocação no mercado de trabalho (5a) ocorreu uma
subida de 5,4%, essencialmente devido ao acréscimo da taxa de diplomados empregados por conta
de outrem, que ascendeu a 7,3% o que muito nos satisfaz. Este facto deve-se a um maior dinamismo
no mercado de trabalho no ano de 2018 e ao acompanhamento que o Serviço de Apoio à Inserção
na Vida Ativa – SAIVA, presta junto dos alunos. Contudo, e devido à situação pandémica que vivemos,
este indicador poderá vir a sofrer uma deterioração, uma vez que a taxa de desemprego está a
aumentar sobretudo nos mais jovens. Assim, apresentamos um plano de melhoria a este nível no
sentido de pelo menos mantermos a percentagem deste indicador.
Ainda referente a este indicador e no respeita à taxa de prosseguimento de estudos existe uma
muito ligeira diminuição da mesma, de cerca de um ponto percentual. Um aspeto positivo ainda no
seio do referido indicador, foi o decréscimo acentuado na taxa de diplomados em situação
desconhecida que diminui 4,4%, situando-se apenas nos 3,7%.
No que concerne ao indicador Taxa de alunos a exercer profissões relacionadas e não
relacionadas com o curso/AEF (6a), a evolução foi positiva e ascendeu a 4,6%. Contribuiu para esta
evolução a Taxa de diplomados a exercer profissões relacionadas com o curso/AEF que ascendeu a
5,6%. A Taxa de diplomados a exercer profissões não relacionadas com o curso/AEF diminuiu 1%.
Estas variações percentuais são positivas na medida em que, é de todo desejável incrementar o
número de alunos que exercem funções relacionadas com o curso/AEF.
No que concerne ao indicador Taxa de diplomados empregados avaliados pelos empregadores
(6b3) obteve um incremento significativo que ascendeu a 32% e que reflete o esforço no sentido de
conseguir contatar com a totalidade dos empregadores. Após muitas tentativas de contato com as
empresas, por vezes é difícil conseguir o contato com o superior hierárquico que acompanha de perto
o desempenho profissional dos ex alunos nas empresas. Ainda assim, conseguimos uma taxa de
92,5% referente a ex alunos avaliados para o ciclo de estudos que terminou em 2018.
A taxa de satisfação dos empregadores face aos diplomados empregados foi muito positiva, uma
vez que se situou em 86,7% para o ciclo de estudos 2014/2017 e 95,1% para o ciclo de estudos
2015/2018 o que reflete um incremento de 8,4%.
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A evolução positiva na taxa de satisfação dos empregadores face aos diplomados empregados
em profissões relacionadas com o curso/AEF, ascendeu a 12,3%. Muito positivo foi igualmente, no
último ciclo de estudo alvo de analise esta taxa situar-se nos 94,8%, o que reflete o bom desempenho
profissional dos nossos ex alunos, a boa aplicação dos saberes que foram transmitidos pela escola, a
subsequente correta aplicação no local de trabalho pelos alunos e muito provavelmente o sentido
de responsabilidade e profissionalismo dos ex alunos, uma vez que a taxa de satisfação dos
empregadores face aos diplomados empregados em profissões não relacionadas com o curso/AE é
igualmente elevada.
A média de satisfação dos empregadores face aos diplomados empregados é muito satisfatória
uma vez que oscila entre os 3,4 e os 3,7, ou seja, encontra-se sempre superior a 3, que se definiu
como satisfeito e muito próximo de 4 que se definiu como muito satisfeito.
Para além dos indicadores de resultado por ciclo de formação – EQAVET, a EPL tem em uso
outros indicadores, que nos permitem ir monitorizando e implementando medidas preventivas,
tendo em vista um processo de melhoria continua.

TAXAS DE ABANDONO ESCOLAR
ANO LETIVO

Nº TOTAL DE
ALUNOS

Nº DE DESISTÊNCIAS

TAXA DE ABANDONO
ESCOLAR

2016/2017

281

9

3,2%

2017/2018

292

10

3,4%

2018/2019

287

24

8,4%

2019/2020

298

11

3,7%

Fonte: Plataforma SIGO

No que concerne ao abandono escolar a situação é bastante confortável nos anos letivos
2016/2017 e 2017/2018, uma vez que, quer a taxa de abandono escolar, quer o valor absoluto são
residuais. Contudo, no ano letivo 2018/2019, em valor absoluto o número de alunos que desistiram
mais do que duplica, e há um acréscimo de 247% em termos de taxa o que sinaliza uma situação
preocupação da nossa parte. Assim, assumimos como um dos objetivos estratégicos para o triénio
2019/2022 diminuir a taxa de abandono escolar em 1% ao ano durante os referidos três anos letivos.
Fruto das ações desenvolvidas conseguimos reduzir esta taxa para 3,7% superando todas as
expetativas iniciais e o objetivo predeterminado no que concerne à meta. A meta foi atingida.
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TAXA DE CONCLUSÃO DE MÓDULOS E TAXA DE MÓDULOS EM ATRASO POR ANO LETIVO

ANO LETIVO

Ano

TURMA

1º

2017/2018

2º

3º

RO/

EPL

VOLUME
VOLUME DE VOLUME DE
DE
MÓDULOS
MÓDULOS
MÓDULOS
LECIONADOS CONCLUÍDOS
POR
CONCLUIR

TAXA DE
CONCLUSÃO

TAXA DE
MÓDULOS EM
ATRASO

Técnico. de Cozinha/Pastelaria

988

897

91

90,8%

9,2%

Técnico de Eletrónica/Telecomunicações (m)

546

511

35

93,6%

6,4%

Técnico de Gestão de Equipamentos Informáticos

1026

972

54

94,7%

5,3%

Técnico de Manutenção Industrial/Mecatrónica

1053

935

118

88,8%

11,2%

Técnico de Restaurante/Bar (m)

490

390

100

79,6%

20,4%

Técnico de Cozinha/Pastelaria

1292

1226

66

94,9%

5,1%

Técnico de Cozinha/Pastelaria (m)

408

390

18

95,6%

4,4%

Técnico de Gestão de Equipamentos Informáticos

1633

1454

179

89,0%

11,0%

Técnico de Manutenção Industrial/Mecatrónica

1824

1792

32

98,2%

1,8%

Técnico de Restaurante/Bar (m)

884

816

68

92,3%

7,7%

Técnico de Cozinha/Pastelaria

2772

2741

31

98,9%

1,1%

Técnico de Eletrónica/Telecomunicações

1751

1704

47

97,3%

2,7%

Técnico de Gestão de Equipamentos Informáticos

2400

2372

28

98,8%

1,2%

Técnico de Manutenção Industrial/Mecatrónica

2100

2066

34

98,4%

1,6%
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1º

2018/2019

2º

3º

Técnico de Cozinha/Pastelaria

952

934

18

98,1%

1,9%

Técnico de Gestão de Equipamentos Informáticos

1064

1030

34

96,8%

3,2%

Técnico de Manutenção Industrial/Mecatrónica

936

892

44

95,3%

4,7%

Técnico de Manutenção Industrial/Mecatrónica (m)

507

450

57

88,8%

11,2%

Técnico de Restaurante/Bar (m)

432

405

27

93,8%

6,3%

Técnico de Cozinha/Pastelaria

1608

1525

83

94,8%

5,2%

Técnico de Eletrónica/Telecomunicações (m)

902

893

9

99,0%

1,0%

Técnico de Gestão de Equipamentos Informáticos

1924

1787

137

92,9%

7,1%

Técnico de Manutenção Industrial/Mecatrónica

1672

1620

52

96,9%

3,1%

Técnico de Restaurante/Bar (m)

693

555

138

80,1%

19,9%

Técnico de Cozinha/Pastelaria

1710

1685

25

98,5%

1,5%

Técnico de Cozinha/Pastelaria (m)

450

450

0

100,0%

0,0%

Técnico de Gestão de Equipamentos Informáticos

2046

1992

54

97,4%

2,6%

Técnico de Manutenção Industrial/Mecatrónica

2323

2318

5

99,8%

0,2%

Técnico de Restaurante/Bar (m)

1080

1040

40

96,3%

3,7%

Fonte: Plataforma eSchooling

No ano letivo 2017/2018 apenas três turmas apresentam taxas de módulos em atraso superiores a 10%. Duas das quais no primeiro ano do curso.
Também no primeiro ano deste ano letivo existe uma turma perto do limiar dos dois dígitos com uma taxa de 9,2%. As restantes turmas apresentam taxas
que consideramos satisfatórias. No entanto, no ano letivo seguinte 2018/2019 verificou-se uma melhoria, em que apenas dois cursos apresentam taxas de
módulos em atraso superiores a 10% e os restantes cursos apresentam baixas taxas de módulos em atraso. A turma Técnico de Restaurante/Bar que iniciou
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no ano letivo 2017/2018 é a que oferece maior preocupação, uma vez que no 2º ano (2018/2019) continua a apresentar uma taxa elevada. Ao invés na turma
Técnico de Manutenção Industrial/Mecatrónica a situação evolui favoravelmente uma vez que a taxa de módulos em atraso decresceu de 11,2% para 3.1%
do 1ºano para o 2ºano do curso. Idêntico progresso foi feito pela turma Técnico de Gestão de Equipamentos Informáticos uma vez que no 2ºano referente
ao ano letivo 2017/2018 apresentou uma taxa de 11% que diminui substancialmente para 2,6% no 3ºano referente ao ano letivo 2018/2019.
Com exceção das situações descritas podemos afirmar que no global as taxas de módulos em atraso verificadas nas turmas são diminutas nos anos letivos
referidos.
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CICLO 2015/2018
TAXA DE CONCLUSÃO

TAXA DE
EMPREGABILIDADE

TAXA DE
PROSSEGUIMENTO DE
ESTUDOS

Técnico de Cozinha/Pastelaria

89%

80%

12%

Técnico de Eletrónica/Telecomunicações

67%

33%

58%

Técnico de Gestão de Equipamentos Informáticos

68%

12%

59%

Técnico de Manutenção Industrial/Mecatrónica

75%

73%

13%

TAXA DE CONCLUSÃO

TAXA DE
EMPREGABILIDADE

TAXA DE
PROSSEGUIMENTO DE
ESTUDOS

Técnico de Cozinha/Pastelaria

74%

79%

21%

Técnico de Cozinha/Pastelaria (m)

100%

80%

0%

Técnico de Gestão de Equipamentos Informáticos

77%

18%

65%

Técnico de Manutenção Industrial/Mecatrónica

91%

67%

19%

Técnico de Restaurante/Bar (m)

58%

71%

14%

CURSO

* Fonte: IMP – 054/ EPL

CICLO 2016/2019
CURSO

* Fonte: IMP – 054/EPL
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CICLO 2017/2020
TAXA DE CONCLUSÃO

TAXA DE
EMPREGABILIDADE

TAXA DE
PROSSEGUIMENTO DE
ESTUDOS

Técnico de Cozinha/Pastelaria

100%

42%

21%

Técnico de Eletrónica/Telecomunicações (m)

100%

36%

55%

Técnico de Gestão de Equipamentos Informáticos

88%

17%

65%

Técnico de Manutenção Industrial/Mecatrónica

90%

52%

19%

Técnico de Restaurante/Bar (m)

86%

67%

0%

CURSO

* Fonte: IMP – 054/EPL

Em relação ao ciclo de formação 2015/2018 as taxas de conclusão são muito satisfatórias uma vez que a taxa mínima registada é de 67%, todas as outras
taxas de conclusão são superiores. Em relação á taxa de empregabilidade, é bastante reduzida no curso Técnico de Gestão de Equipamentos Informáticos,
devendo-se a uma elevada taxa de prosseguimento de estudos. O inverso acontece nos cursos Técnico de Cozinha/Pastelaria e Técnico de Manutenção
Industrial Mecatrónica. A situação é relativamente mais equilibrada no curso Técnico de Eletrónica/Telecomunicações, mas mesmo assim, a taxa de
prosseguimento de estudos é aproximadamente o dobro da taxa de empregabilidade. O somatório de ambas as taxas é muito satisfatório uma vez que a taxa
mínima registada respeita ao curso Técnico de Gestão de Equipamentos Informáticos e é de 71%. No cômputo geral a taxa de empregabilidade e de
prosseguimento de estudos após a conclusão do ciclo formativo é de 85%.
Em relação ao ciclo de formação 2016/2019 as taxas de conclusão são muito satisfatórias com exceção do curso Técnico de Restaurante/Bar que
consideramos satisfatória uma vez que apresenta uma taxa de apenas de 58%. Novamente neste ciclo de estudos o curso Técnico de Gestão de Equipamentos
Informáticos apresenta uma taxa de empregabilidade bastante diminuta ao invés do verificado nos restantes cursos, em que esta taxa apresenta valores
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elevados. Contudo, enquanto os restantes cursos apresentam taxas de prosseguimento de estudos muito baixas o referido curso apresenta uma taxa de 65%.
Devemos salientar a taxa de 0% registada no curso Técnico Cozinha/Pastelaria, que foi compensada com a elevada integração no mercado de trabalho devido
à elevada oferta de emprego na área. O somatório de ambas a taxa é muito satisfatório uma vez que a taxa mínima registada é de 80%. No cômputo geral a
taxa de empregabilidade e de prosseguimento de estudos após a conclusão do ciclo formativo é de 85%.
Em relação ao ciclo de formação 2017/2020 as taxas de conclusão são muito satisfatórias uma vez que a taxa mínima registada é de 86%, os restantes
cursos apresentam taxas de conclusão superiores. Novamente neste ciclo de estudos o curso Técnico de Gestão de Equipamentos Informáticos apresenta
uma taxa de empregabilidade bastante diminuta a par do curso Técnico de Eletrónica /Telecomunicações. Contudo, em ambos os cursos referidos a taxa de
prosseguimento de estudos é elevada, situação que não acontece nos restantes cursos. Nesses cursos a taxa de empregabilidade é satisfatória. No cômputo
geral a taxa de empregabilidade e de prosseguimento de estudos após a conclusão do ciclo formativo é de 74,8%, que fica muito aquém da meta de 88%
prevista para este ciclo formativo. A meta não foi atingida.

2. Identificação das áreas de melhoria, objetivos e metas a alcançar (inserir/eliminar/formatar, tanto quanto necessário)
Área de
Melhoria

AM1

Descrição da Área de Melhoria

Satisfação das entidades de acolhimento no âmbito da
Formação em Contexto de Trabalho - FCT

RO/

EPL

Objetivo

O1

Descrição do objetivo e metas a alcançar
(quando disponível, indicar o ponto de partida)
Que a satisfação das entidades de acolhimento seja ≥ 42%, no que
concerne ao nível de muito elevado e em relação ao domínio de
execução (que comporta a compreensão pela forma de realizar as
tarefas, a precisão com que executa as tarefas, a rapidez na execução das
tarefas, a organização na forma de atuação e a autonomia progressiva na
execução das tarefas) demonstrado pelos alunos nos locais de FCT.
Situação Atual: 38,4%
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AM2

AM3

Intensificar a relação da EPL com as empresas
/entidades empregadoras dos diplomados

Apoio à transição para o mercado de trabalho

RO/

EPL

O2

Criar canais de comunicação com as empresas/entidades empregadoras
dos diplomados, que permitam a obtenção de respostas efetivas, em
tempo útil

O3

Realizar uma sessão anual de Técnicas de Procura de Emprego

O4

Realizar pelo menos uma sessão com simulação de entrevista de
emprego nas turmas finalistas

O5

Promover a elaboração dos Curricula Vitae em português e inglês pelos
alunos finalistas
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3.

Identificação das ações a desenvolver e sua calendarização (inserir/eliminar/formatar, tanto quanto necessário)

Área de
Melhoria

Ação

Data Início
(mês/ano)

Data Conclusão
(mês/ano)

A1

Manter uma proximidade fundamental entre os saberes transmitidos pela escola e as reais
setembro/2020
necessidades das empresas enquanto entidades de acolhimento e potenciais empregadores

julho/2021

A2

Recolha das sugestões e/ou recomendações feitas pelas empresas em sede de FCT e registadas
março/2021
na caderneta de estágio dos alunos

setembro/2021

A1

Incrementar o número de contactos, por email, telefone e eventualmente (devido à COVID-19)
setembro/2020
por visita a entidades empregadoras de diplomados

fevereiro/2021

A2

Reconfirmação de dados de contacto de responsáveis de entidades empregadoras, solicitando
setembro/2020
a intermediação dos próprios diplomados

fevereiro/2021

A1

Manter uma sessão por turma finalista sobre técnicas de procura de emprego dinamizada pelo
setembro/2020
SAIVA – Serviço de Apoio à Inserção na Vida Ativa e realizadas nas aulas de Integração

março/2021

A2

Elaboração dos Curricula Vitae (em português nas aulas de Integração e em inglês nas aulas
janeiro/2021
desta disciplina)

março/2021

A3

Simulação de entrevistas de emprego em cada turma finalista

março/2021

AM1

AM2

AM3

Descrição da Ação a desenvolver

RO/

EPL

janeiro/2021
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4. Mecanismos previstos para monitorização do Plano de Melhoria
Para assegurar a concretização do Plano de Melhoria acima apresentado, a equipa responsável pela implementação do SGQ fará o respetivo
acompanhamento periódico, junto dos responsáveis pela sua implementação, identificando eventuais dificuldades para a sua concretização. A equipa
responsável pela implementação do SGQ será facilitadora do processo de melhoria contínua, procurando aferir eventuais enviesamentos face ao planeado e
reunindo com os respetivos responsáveis no sentido de definir a estratégia de superação dos eventuais desvios verificados.

5. Formas previstas para divulgação do Plano de Melhoria
O Plano de Melhoria será divulgado internamente, através de reuniões com os Stakeholders internos, por via das reuniões do Conselho Pedagógico e nas
reuniões gerais de professores. A divulgação para o exterior será efetuada através do Website institucional da escola.

6. Observações (caso aplicável)

RO/

EPL
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Anexo 2 - Fontes de evidência do cumprimento dos critérios de conformidade 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.

Princípios EQAVET

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

Visão estratégica e visibilidade dos
processos e resultados na gestão da
EFP

RO/

EPL

P1

As metas/objetivos estabelecidos pelo operador estão alinhados com as políticas europeias,
nacionais e regionais.

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.

Critérios de conformidade
EQAVET (Cf. Anexo 10)

C1. Planeamento

C5. Diálogo institucional
para a melhoria contínua
da oferta de EFP
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Envolvimento dos stakeholders
internos e externos

Melhoria contínua da EFP utilizando
os indicadores selecionados

RO/

EPL

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.

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.

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.

C6. Aplicação do ciclo de
garantia e melhoria da
qualidade da oferta de
EFP
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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.
Princípios EQAVET

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

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.

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.

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.

Melhoria contínua da EFP utilizando
os indicadores selecionados

RO/

EPL

Critérios de conformidade
EQAVET
(Cf. Anexo 10)

C2. Implementação

C5. Diálogo institucional
para a melhoria contínua
da oferta de EFP

C6. Aplicação do ciclo de
garantia e melhoria da
qualidade da oferta de
EFP
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Fase 3 – Avaliação
Critério de Qualidade
As avaliações de resultados e processos regularmente efetuadas permitem identificar as melhorias necessárias.
Princípios EQAVET

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

Visão estratégica e visibilidade dos
processos e resultados na gestão da
EFP
Envolvimento dos stakeholders
internos e externos

Melhoria contínua da EFP utilizando
os indicadores selecionados

Princípios EQAVET
RO/

EPL

A1

Mecanismos de alerta precoce para antecipar desvios aos objetivos traçados estão instituídos.

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.

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.

Critérios de conformidade
EQAVET
(Cf. Anexo 10)

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

Fase 4 – Revisão
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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
de gestão da EFP
Práticas de gestão da EFP
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.

Envolvimento dos stakeholders
internos e externos

R2

O feedback dos stakeholders internos e externos é tido em consideração na revisão das práticas
existentes.

R3

Os resultados da avaliação e as mudanças a introduzir sustentam a elaboração dos planos de
ação adequados.

Melhoria contínua da EFP utilizando
os indicadores selecionados

RO/

EPL

R4

Revisões são planeadas e informam a regular atualização das práticas.

Critérios de
conformidade EQAVET
(Cf. Anexo 10)
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
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Fontes de evidência do cumprimento dos critérios de verificação de conformidade EQAVET (Cf. Anexo 10)
Documento
N.º do
Documento
(a atribuir para
o efeito)
01

02

03

04

05
06

07
08
09
10
RO/

EPL

Código dos focos de observação evidenciados

Designação

Autoria

Divulgação

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

Documentos emitidos
pelo Ministério da
Educação a nível
central ou regional
por via DSR Centro
Documentos emitidos
pela Agência Nacional
para a Qualificação e
o Ensino Profissional,
I.P.
Documentos emitidos
pelo Programa
Operacional Capital
Humano
Portugal 2020 no
domínio temático
Capital Humano
Programa Portugal
2030
Orientações da
Comunidade
Intermunicipal da
Região de Leiria
Estatutos

Externo

Reuniões

C1P1

Externo

Reuniões

C1P1

Externo

Reuniões

C1P1

Externo

https://www.portugal2020.pt/

C1P1

Externo

C1P1

Externo

https://www.portugal.gov.pt/pt/gc21/governo/programa/portugal2030.aspx
Reuniões

Interno

Reuniões

C6T3

Projeto Educativo
mais Documento Base
Atas de Conselho
Pedagógico
Atas de Conselho
Consultivo

Interno

Website e reuniões

C1P1, C1P2, C1P3, C5T1, C6T3

Interno

Reuniões

C1P2, C3A4, C4R1, C4R3

Interno

Reuniões

C1P1, C1P2, C3A4, C4R1, C4R3, C5T1, C5T2

C1P1
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11
12
13
14
15
16
17

18
19

20
21
22
23
24
25
26
27
28

29
RO/

EPL

Atas do Concelho de
Turma
Plano de Ação
Processo 1 –
Planeamento da
Formação
Processo 2 –
Matrícula de Alunos
Processo 3 –
Desenvolvimento do
Plano de Formação
Processo 4 – FCT e
Empregabilidade
Processo 5 – Gestão
Administrativa e
Financeira
Processo 6 – Gestão
de Recursos
Processo 7 – Gestão
do SGQ e Melhoria
Continua
Plano de Atividades
Planificação anual e
modular
Monotorização dos
Indicadores
Plano de Ação de
Melhoria
Protocolos de
Cooperação
Protocolos de FCT
Relatórios de
Atividades
Plano de Formação
Questionário Anual
do Grau de Satisfação
do Pessoal Docente
Questionário Anual
do Grau de Satisfação

Interno

Reuniões

C1P2, C1P4, C4R1,

Interno
Interno

Reuniões e website
Correio eletrónico

C1P1, C1P3, C6T2
C6T1, C6T3

Interno

Correio eletrónico

C6T1, C6T3

Interno

Correio eletrónico

C6T1, C6T3

Interno

Correio eletrónico

C6T1, C6T3

Interno

Correio eletrónico

C6T1, C6T3

Interno

Correio eletrónico

C6T1, C6T3

Interno

Correio eletrónico

C6T1, C6T3

Interno
Interno

Reuniões e website
Arquivo livre para consulta

C1P4, C212
C1P4, C3A1,C3A2

Interno

Reuniões

C1P3, C3A1, C3A3, C4R2, C6T2

Interno

Reuniões

C1P3, C1P4, C3A3, C3A4, C4R1, C4R2

Interno

Reuniões

C1P1, C1P4, C2I2

Interno
Interno

Reuniões
Correio eletrónico

C1P1, C1P4, C2I2,C3A2
C2I2

Interno
Interno

Reuniões e Correio eletrónico
Reuniões e afixação no quadro da sala de professores.

C2I3
C3A2, C3A4

Interno

Reuniões e afixação no quadro da sala de professores.

C3A2, C3A4
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30

31

32

33

34
35
36

37
38
39
40

41
42

RO/

EPL

do Pessoal não
Docente
Questionário por
Período Letivo do
Grau de Satisfação
dos Alunos
Questionário Anual
de Satisfação dos
Encarregados de
Educação
Questionário de
Satisfação dos
Empregadores
Questionário do Grau
de Satisfação dos
Representantes de
FCT
Registos FCT
Pautas por período
letivo e no final do
curso
Erasmus + projetos
KA1 de mobilidade de
estágio para alunos e
colaboradores
Relatório do
Operador
Atendimento a EE
Membro associado da
ANESPO
Membro associado da
ADAE – Associação de
Desenvolvimento da
Alta Extremadura
Membro associado do
Centro Português de
Fundações
Participação da
Câmara Municipal de
Leiria no Fundo da

Interno

Reuniões e afixação no quadro da sala de professores

C3A2, C3A4

Interno

Reuniões e afixação no quadro da sala de professores

C3A2, C3A4

Interno

Reuniões e afixação no quadro da sala de professores

C3A2, C3A4

Interno

Reuniões e afixação no quadro da sala de professores

C3A2, C3A4

Interno
Interno

Reuniões
Quadro escolar, eSchooling

C3A4
C3A1

Agência Erasmus +

Reuniões e website

C212, C213

Interno

Reuniões e Website

C4R3, C5T2

Interno
EPL/ANESPO

Reuniões
Reuniões

C5T1
C5T1

EPL/ADAE

Reuniões

C5T1

EPL/CPF

Reuniões

C5T1

EPL/CML

Reuniões

C5T1
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43

44

45

FEPL na qualidade de
instituidor
Participação da
Associação de
Comércio, Indústria,
Serviços e Turismo da
Região de Leiria no
Fundo da FEPL na
qualidade de
Instituidor
Participação do
Instituto Politécnico
de Leiria no Fundo da
FEPL na qualidade de
aderente
Participação de
diversas empresas no
Fundo da FEPL na
qualidade de
aderentes

EPL/ACILIS

Reuniões

C5T1

EPL/IPL

Reuniões

C5T1

EPL/Empresas

Reuniões

C5T1

Observações
Os focos de observação foram atribuídos a cada evidência tendo por base o Anexo 10 – Critério de Conformidade EQAVET, disponível em
http://www.qualidade.anqep.gov.pt/documentacao.asp .

RO/

EPL
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Os Relatores

Susana Nogueira
(Diretora Pedagógica)
António Meco
(Responsável da Qualidade)

Leiria, 26 de outubro de 2020
(Localidade e data)
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