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Introdução
O Quadro de Referência Europeu de Garantia da Qualidade para a Educação e Formação Profissionais (Quadro
EQAVET - European Quality Assurance Reference Framework for Vocational Education and Training ) foi
consagrado pela Recomendação de 18 de junho de 2009 do Parlamento Europeu e do Conselho de Ministros
da União Europeia. Em Portugal, é da competência da ANQEP,I.P. , por via do definido no Decreto-Lei n.º
92/2014, de 20 de junho, definir as orientações técnico-metodológicas de apoio, quer durante o processo de
alinhamento dos sistemas de garantia da qualidade a implementar pelos operadores de EFP, quer na verificação
desse processo de alinhamento, de que resulta, no caso de reconhecimento do alinhamento desses sistemas com
o Quadro EQAVET, a atribuição, por parte da ANQEP, I.P., do selo EQAVET.
O Agrupamento de Escolas de Monserrate (AEM), no seu incessante empenhamento na prestação de um serviço
público de qualidade, e no âmbito da sua autonomia e competências, pretende melhorar e consolidar a
atratividade da educação e formação profissional, consolidando e desenvolvendo uma cultura organizacional
de constante melhoria, em linha com o Quadro EQAVET. Nesse sentido, o documento base que agora se
apresenta pretende i) confirmar esse compromisso com a melhoria contínua da oferta de EFP, mediante a
implementação do sistema de garantia de qualidade em alinhamento com o Quadro EQAVET, estabelecendo
as mudanças que forem necessárias nas suas práticas, de forma a alinhá-las com os princípios que estruturam o
referido Quadro EQAVET.
Assim, na primeira parte deste documento base, procede-se à apresentação e caraterização do Agrupamento de
Escolas de Monserrate enquanto a segunda parte é inteiramente reservada à explicitação de todas as tomadas
de decisão e etapas relativas à implementação do sistema de garantia de qualidade.
O compromisso agora iniciado é, pois, mais um importante e decisivo passo na consecução do lema norteador
do projeto educativo do Agrupamento de Escolas de Monserrate - Educar para a vida - diversidade formativa
e inclusão educativa.

1. Apresentação do Agrupamento
O Agrupamento de Escolas de Monserrate (AEM) foi constituído, por despacho do Sr. Secretário de Estado do
Ensino e da Administração Escolar, exarado no dia 1 de Abril 2013, e a nova Unidade Orgânica resultou da
agregação da Escola Secundária de Monserrate (escola sede) e do ex-Agrupamento de Escolas Dr. Pedro
Barbosa (ex-Atlântico), num território que abrange a área geográfica de parte do perímetro urbano de Viana do
Castelo – Monserrate e Santa Maria Maior - e das freguesias do litoral norte do concelho: Areosa, Carreço e
Afife, totalizando, em 2018/ 2019, 2558 alunos, estando 518 a frequentar os cursos do ensino profissional.

1.1. Natureza da instituição e seu contexto
O funcionamento do Agrupamento responde positivamente a uma procura também ela diversificada, do ensino
pré-escolar, passando pelos 1.º, 2.º e 3.º ciclos do ensino básico (CEB), até ao ensino secundário, que engloba:
Cursos Científico-Humanísticos, Cursos Profissionais, Ensino Recorrente, Cursos de Educação e Formação de
Adultos (EFA) e Processo de Reconhecimento, Validação e Certificação de Competências no âmbito do Centro
Qualifica.
O corpo docente apresenta uma elevada estabilidade, prevalecendo os educadores e professores do quadro de
nomeação definitiva, que num efetivo de 289 docentes, perfazem 90% do efetivo.
Ainda como nota caracterizadora, fica a referência ao reconhecimento da comunidade, em que o melhor
barómetro da satisfação da comunidade educativa é dado pelos resultados escolares e sociais obtidos e pela
procura de novos alunos e famílias das escolas do agrupamento. Neste âmbito temos registado um crescimento
no último triénio, que está em consonância com o trabalho que temos vindo a desenvolver e com a diversidade
da oferta educativa e formativa que sintetizamos no lema “Um Percurso de Confiança”.
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1.2. Missão e visão da instituição
A missão do Agrupamento de Escolas de Monserrate é, em linha com o lema maior do seu Projeto Educativo,
Educar para a vida. E fá-lo tendo em vista o dever de serviço público que lhes está confiado, com o desígnio
de dotar os cidadãos de conhecimentos, aptidões e atitudes que permitam a integração social, bem como o seu
contributo para a vida política, económica, social e para a evolução cultural do País, no quadro de uma cidadania
global, democrática, heterogénea e multicultural. Nesta linha, assumimos a promoção de uma educação e
formação profissional em áreas diversificadas, pautadas por critérios de qualidade, tendo como núcleo
aglutinador a formação de jovens com competências essenciais ao sucesso profissional mas também críticos e
conscientes dos seus deveres e direitos, capazes de atuar como agentes transformadores da sociedade.
No âmbito da visão, pretendemos que este Agrupamento seja reconhecido como uma instituição de indiscutível
referência no sistema de ensino, educação e de formação, quer a nível local como nacional e europeu. É uma
visão abrangente que assenta em valores estruturantes do humanismo, como o respeito pelo Outro, a
solidariedade, a inclusão, a equidade e a confiança, claramente direcionada para o século XXI, numa perspetiva
aberta e plural.

1.3. Objetivos estratégicos da instituição
Numa perspetiva abrangente, e no âmbito dos cursos profissionais, a finalidade do AEM, ao iniciar este
processo de alinhamento com o Quadro EQAVET, é tornar mais atrativa essa educação e formação profissional,
através da garantia da sua qualidade e da sua melhoria contínua. Vista de mais perto, essa finalidade resulta da
firme vontade de implementar e consolidar as práticas definidas no Quadro EQAVET, daqui decorrendo, em
sintonia com o projeto educativo, cinco grandes linhas ou objetivos estratégicos, a saber:

O5: Alargar/
intensificar a
rede de
parceiros
económicos,
sociais, culturais
e institucionais
da região.

O4: . Criar
condições
facilitadoras da
satisfação dos
empregadores

O1: Promover o
sucesso educativo
reduzindo a retenção
e o abandono escolar

Assegurar a
qualidade da EFP do
AEM para a tornar
mais atrativa,
alinhando-a com o
referencial europeu

O2: Apoiar a
colocação dos
diplomados no
mercado de trabalho
e continuação da sua
formação

OE3. Promover a
empregabilidade
nas áreas de
formação dos
diplomados
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1.4. Estrutura orgânica da instituição e cargos associados
O organograma na figura 1 mostra a estrutura do AEM, desde os órgãos de direção e gestão, passando pelos
órgãos e estruturas intermédios, e demais colaboradores.

Figura SEQ Figura \* ARABIC 1 – Objetivos
estratégicos do Agrupamento

Figura 1. Organograma do Agrupamento

1.5. Stakeholders relevantes para a gestão e melhoria da oferta de EFP
O caminho neste processo de alinhamento com o Quadro EQAVET não poderia nunca ser feito sem o
envolvimento, da fase do planeamento à da revisão e melhoria, dos stakeholders do AEM:

1. Stakeholders internos
● A direção do AEM;
● A equipa EQAVET;
● As gestões intermédias (coordenação);
● Os diretores dos cursos profissionais;
● Os docentes dos cursos profissionais;
● A equipa de divulgação audiovisual do AEM;
● Centro Qualifica;
● Equipa do projeto Pós-Monserrate;
● Os formandos;
● Centro de formação contínua (CFCVC);
● Gabinete do aluno;
● Biblioteca escolar.

2. Stakeholders externos
● As autarquias (Câmara Municipal de Viana do
Castelo e Juntas de freguesia);
●IEFP;
●Parceiros sociais (IPDJ, GAF, CNPDPCJ…);
●Instituições do ensino superior;
●As empresas com protocolos com o AEM;
●Os empregadores;
●Os media locais e regionais;
●Os encarregados de educação dos formandos;
●A empresa de consultoria

Tabela 1. Stakeholders mais relevantes

Cada um destes stakeholders intervirá em vários momentos do ciclo de garantia, mediante o estabelecimento
de uma rede de conexões e contactos, otimizada e potenciada pelos meios de comunicação atualmente
disponíveis, a fim de se manter um diálogo institucional continuado.
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1.6. Identificação da oferta formativa de nível 4
É vasta e diversificada a oferta da EFP do Agrupamento de Escolas de Monserrate, como mostra a tabela
seguinte, relativamente aos anos letivos de 2016/ 2017, 2017/ 2018 e 2018/ 2019:
2016/ 2017
Cursos ensino
profissional
nível 4

2017/ 2018

2018/ 2019

Nº
formandos
(final 3ºp)

Nº
formandos
(final 3ºp)

Nº formandos
(final 3ºp)

10º 11º 12º

10º

11º 12º

10º

11º

12º

Técnico de Análise
Laboratorial

2

x

16

17

1

x

x

16

x

x

x

x

Técnico de Animação
Sociocultural

2

x

20

23

2

16

x

20

2

10

13

x

Técnico de Design de
Equipamento

3

21 22

23

3

21

19

21

3

19

20

18

Técnico de Desporto

1

27

x

x

1

x

23

x

1

x

x

23

Técnico de Eletrónica,
Automação e Comando

x

x

x

x

1

21

x

x

2

24

17

x

Técnico de Gestão

3

25 27

28

3

22

23

27

3

26

19

23

Técnico de Gestão de
Equipam. Informáticos

3

28 26

21

3

25

28

26

3

27

25

27

Técnico de Instalações
Elétricas

2

x

16

22

1

x

x

16

x

x

x

x

Técnico Instalador de
Sistemas Solares Fotovolt.

1

x

18

x

1

x

x

17

x

x

x

x

Técnico de Manutenção
Industrial/ Eletromecân.

3

27 24

28

3

23

25

22

3

25

22

25

Técnico de Mecatrónica

1

x

x

21

1

22

x

x

1

x

22

x

Técnico de Multimédia

3

21 25

28

3

25

20

25

3

24

22

21

Técnico
de
Turismo
Ambiental e Rural

1

24

x

1

x

24

x

2

14

x

24

Totais

25

173 194 211

24

175 162 190

23

169

160

161

x

Tabela 2. Oferta formativa de 2016/ 2017 a 2018/ 2019
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1.7. Diagnóstico da situação face aos referentes do processo de alinhamento com o Quadro EQAVET
O AEM encontra-se a criar, de raiz, o sistema de garantia que lhe permite assegurar o alinhamento da sua EFP
com o quadro europeu. Perante este desafio, a matriz SWOT permitiu identificar cinco objetivos específicos
que visam aproveitar as oportunidades da conjuntura atual, colmatando as vulnerabilidades e explorando as
potencialidades internas:

Conjuntura interna
Potencialidades
1. Sólido e experiente quadro de
formadores;
2. Oficinas e laboratórios muito bem
equipados;
3. Instalações amplas e renovadas;
4. Existência de múltiplos recursos
educativos como gabinete do aluno ou
recursos audiovisuais;
5. Diversidade de oferta educativa e
profissional;
6. População escolar numerosa
diversificada, o que leva a procuras
muito diferentes;
7. Forte procura da oferta profissional;
8. Escola-sede do Centro Qualifica.

Vulnerabilidades
1. Inexistência de um sistema, sólido e
coerente, de garantia de qualidade;
2. insuficiente coordenação entre os
procedimentos adotados por cada curso
profissional;
3. inexistência de um sistema de
codificação de documentos, o que leva a
práticas muito diversas e à multiplicação
de formulários.

Conjuntura externa
Oportunidades
1. Visão do AEM como uma escola de
referência na educação e formação
profissional;
2. Disponibilidade de colaboração da
autarquia e outras associações sociais;
3. Proximidade dos locais/ empresas para
FCT;
4. Diversidade de empresas, o que conduz à
diversificação da oferta para FCT dos
diferentes cursos.
Ameaças
1. Vulnerabilidade do mercado de trabalho;
2. Fragilidade de algum tecido empresarial;
3. Oferta de emprego dependente da
conjuntura económica nacional e
internacional;
4. Constrangimentos financeiros.

CONSOLIDAR o AEM como
referência de qualidade na região, de
acordo com os descritores e
indicadores de referência

DIVULGAR o trabalho desenvolvido
no âmbito do processo de alinhamento
e publicitar a EFP do AEM

CAPACITAR as equipas de trabalho
envolvidas na garantia do sistema de
qualidade.
IMPLEMENTAR e CONSOLIDAR
estratégias de monitorização de
processos e resultados no sentido da
contínua autoavaliação

INCREMENTAR o diálogo com os
stakeholders

Figura 2. Matriz SWOT: conjuntura externa e interna do AEM

1.8. Opções a tomar no processo de alinhamento, considerando os objetivos estratégicos da instituição
Ao assumir de forma inequívoca o seu compromisso no processo de alinhamento com o Quadro EQAVET, o
AEM direciona as suas práticas no sentido de tornar mais atrativa, mediante a garantia de qualidade, a sua EFP,
o que implica, desde logo, a constituição da equipa responsável por dar início a este processo, seguida da
reestruturação da Equipa de Avaliação Interna e Promoção da Qualidade a fim de coordenar as opções pelo i)
reforço da articulação com os diversos stakeholders, quer internos como externos, conferindo-lhes maior
centralidade no processo de melhoria contínua, consensualizando referenciais comuns; ii) aprofundamento da
sua ação ao nível das práticas de gestão, no sentido da garantia da qualidade da EFP; iii) reforço incremento da
disponibilização de informação sobre a melhoria contínua da oferta de EFP e, finalmente, pela iv)
implementação e reorganização de procedimentos conducentes à estimulação de uma cultura de
autoconhecimento e de aprendizagem indispensáveis à melhoria contínua.
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2. Caraterização do sistema de garantia da qualidade a adotar, em resultado do processo de alinhamento
Para a consecução do alinhamento com o Quadro EQAVET, o AEM vai iniciar um ciclo de garantia e melhoria
da qualidade. Este ciclo compreende uma fase inicial, de planeamento, onde se contempla todo o processo de
arranque, com a constituição de equipas responsáveis e a definição, em conjunto com os diferentes
stakeholders, de metas e objetivos estratégicos, em consonância com as políticas definidas para a EFP mas
também com as metas da instituição. A implementação é a segunda etapa deste ciclo, com o estabelecimento
de parcerias, o envolvimento dos alunos e a formação dos colaboradores. Segue-se-lhe a avaliação, feita com
recurso aos descritores EQAVET, a monitorização intercalar e faseada e a análise dos resultados, em parceria
com os stakeholders. Finalmente, na fase da revisão, vai fazer-se uma análise retrospetiva do processo, perceber
o grau de satisfação dos diferentes colaboradores e construir planos de melhoria, divulgando os resultados.
Neste percurso, em todas as suas etapas, o diálogo institucional é a via privilegiada para a melhoria contínua.
É objetivo do AEM que este ciclo de garantia não cesse após o cumprimento das suas quatro fases mas que
estas se sucedam repetidamente, no sentido da garantia de uma adequada gestão da oferta de EFP.
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2.1. Explicitação das metodologias para a participação dos stakeholders
Fase
Nível e momentos de
Stakeholders
Stakeholders
intervenção
internos
externos
- Alinhamento dos objetivos
estratégicos do AEM com as
políticas europeias
Planeamento

- Definição dos objetivos
estratégicos do AEM
Planeamento

Planeamento
Implementação
Implementação

Implementação
Avaliação

Avaliação

Revisão

Revisão

Explicitação
das
componentes implicadas no
planeamento da oferta de EFP
e respetiva calendarização
Estabelecimento
de
parcerias com operadores de
EFP, e outros stakeholders
- Participação dos
alunos/formandos em
projetos
- Formação dos professores e
outros colaboradores
Monitorização
intercalar:
avaliação das atividades,
resultados, objetivos e metas
estabelecidos e identificação
atempada das melhorias a
introduzir na gestão da EFP
Análise contextualizada dos
resultados
apurados
e
consensualização
das
melhorias a introduzir na
gestão da EFP
Revisão do que foi planeado e
das práticas em uso, e adoção
de melhorias, com base nos
resultados da avaliação

- Divulgação no sítio
institucional dos resultados da
avaliação e da revisão

- A direção do AEM;
- A equipa EQAVET;
- Diretores de curso;
- Conselho Pedagógico;
- Conselho Consultivo;
- Equipa Aval. Interna e
Promoção Qualidade
- A direção do AEM;
- A equipa EQAVET;
- Diretores de curso;
- Conselho Pedagógico;
- Conselho Consultivo;
- Equipa Aval. Interna e
Promoção Qualidade
- A direção do AEM;
- A equipa EQAVET;
- Diretores de curso;
- Coordenadores DT
- Diretores de curso;
- Direção do AEM.
- Docentes/ técnicos
EFP;
- Formandos;
- Diretores de curso e
de turma.
- Centro de formação
(CFCVC)
- A direção do AEM;
- Equipa Aval. Interna e
Promoção Qualidade;
- Diretores de curso;
- Coordenadores DT;
- Docentes/ técnicos;
- Formandos;
- Conselho Pedagógico
- A direção do AEM;
- Equipa Aval. Interna e
Promoção Qualidade;
- Conselho dos DC;;
- Coordenadores DT;
- Conselho Pedagógico
- A direção do AEM;
- Equipa Aval. Interna e
Promoção Qualidade;
- Conselho dos DC;
- Coordenadores DT;
- Docentes/ técnicos
EFP e formandos;
- Conselho Pedagógico
- A direção do AEM;
- Equipa Aval. Interna e
Promoção Qualidade;
- Equipa de divulgação
audiovisual do AEM

Empresas
protocoladas com
o AEM

- IEFP;
- Autarquia;
-Empresas
protocoladas
- Empregadores;
- IPVC

Sede
AEM

AEM
Empres
as

- Autarquia;
AEM
-Empresas
protocoladas com
o AEM;
- Consultor
- Empresas;
AEM
- IEFP e parceiros Empresas
- Autarquia;
Autarquia
- Empresas;
AEM
- Autarquia;
-Enc. educ.;
- Parceiros sociais
- IEFP;
-Empresas
- Encarregados de
educação;
- Empresas com
FCT:
- Consultor

Empresas
protocoladas com
o AEM;

- Autarquia;
-Representantes
empresas
protocoladas com
o AEM.

- Os media locais e
regionais

Tabela 3. Metodologias para a participação dos stakeholders
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AEM
AEM
Empres
as

AEM

AEM
Empres
as

AEM
Jornais
Internet

2.2. Objetivos e metas a alcançar na gestão da oferta de EFP a partir dos objetivos estratégicos da
instituição
Tomando como referências as linhas estratégicas definidas pelo AEM para a EFP, e considerando como núcleo
aglutinador a vontade de tornar mais atrativa, mediante o incremento da sua qualidade, a sua oferta, foram
traçadas metas a 1 e 3 anos, como mostra a tabela 4. O limite dos três anos foi definido tendo como referência
o Projeto Educativo da instituição, que se estende até 2022.
No quadro que se apresenta, nas linhas correspondentes ao OE1, optou-se pelo registo de dois valores: o
primeiro corresponde a uma perspetiva longitudinal, ao longo do ciclo dos três anos (grelhas EQAVET),
enquanto o segundo valor é o que nos é dado pelo Sistema de Importação, Gestão e Armazenamento de dados
das escolas e agrupamentos (MISI), que integra a Direção-Geral de Estatísticas da Educação e Ciência, e que
apresenta as percentagens discriminadas por ano de escolaridade, segundo um critério de análise transversal.
Quando comparados, os valores são muito díspares, o que se explica pelo facto de a aplicação em uso para os
sumários, faltas e avaliações (INOVAR) considerar como desistência e abandono escolar as situações de
transferência de turma, de curso ou de escola, o que distorce fortemente os resultados. Esta lacuna já foi
reportada à empresa responsável pelo programa. Assim:
OE1: Promover o sucesso educativo, reduzindo a retenção e o abandono escolar
Este objetivo visa aumentar as taxas de conclusão dos módulos
O que se pretende
dentro do prazo previsto (percurso direto) e reduzir as taxas de
abandono escolar, mediante a implementação de planos de
recuperação, na perspetiva de uma escola inclusiva que contraria
a homogeneização e corrige assimetrias.
Indicador: Taxa de conclusão Situação no ciclo 2016/ 2019: 78,6% (EQAVET)/ 92,55 % (MISI)
Meta para ciclo 2017/ 2020: 93%
com sucesso da EFP
Meta para ciclo 2019/ 2022: 95%
Indicador: Taxa de abandono Situação no ciclo 2016/ 2019: 27, 76% (EQAVET)/ 1,14% (MISI)
Meta para ciclo 2017/ 2020: 1%
escolar
Meta para ciclo 2019/ 2022: 0%
OE2: Apoiar a colocação dos diplomados, quer no mercado de trabalho quer na continuação da sua
formação
Este objetivo visa colocar os diplomados de acordo com as suas
O que se pretende
expectativas: no mercado de trabalho ou na continuação da sua
formação, informando-os e apoiando-os, indo ao encontro da sua
realização pessoal e profissional.
Indicador: Taxa de colocação Situação no ciclo 2015/ 2018: 52,5%
dos diplomados (mercado de Meta para ciclo 2017/ 2020: 59,5%
Meta para ciclo 2019/ 2022: 61%
trabalho
Situação no ciclo 2015/ 2018: 29,7%
Indicador: Taxa de
Meta para ciclo 2017/ 2020: 29,8%
prosseguimento de estudos/
Meta para ciclo 2019/ 2022: 33%
formação
OE3: Promover a empregabilidade nas áreas de formação dos diplomados, mediante
a adaptação da oferta formativa às exigências do mercado de trabalho
Este objetivo visa apoiar os diplomados na sua colocação no
O que se pretende
mercado de trabalho de acordo com a respetiva área de formação,
no sentido de incrementar a sua realização plena, proporcionadora
de bem-estar.
Situação no ciclo 2015/ 2018: 38,5%
Indicador: Percentagem de
Meta para ciclo 2017/ 2020: 43,5%
diplomados colocados nas
Meta para ciclo 2019/ 2022: 49%
áreas de formação
OE4: Criar condições facilitadoras da satisfação dos empregadores
Este objetivo visa criar condições para que a oferta educativa do
O que se pretende
AEM e o desenvolvimento das competências dos formandos vá
ao encontro das necessidades dos empregadores, aumentando o
seu grau de satisfação.
Situação no ciclo 2015/ 2018: sem dados
Indicador: Percentagem de
Meta para ciclo 2017/ 2020: > 75%
empregadores satisfeitos
Meta para ciclo 2019/ 2022: > 80%
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OE5. Alargar/ intensificar a rede de parceiros económicos, sociais, culturais e institucionais.
Este objetivo visa alargar ou intensificar e diversificar as
O que se pretende
parcerias com os stakeholders internos e externos, de forma a
tornar mais ampla a rede de interações e recursos da EFP do
AEM.
Indicador: Nº de parceiros Situação no ciclo 2016/ 2019: 743 protocolos in INOVAR
com os quais o AEM tem Meta para ciclo 2017/ 2020: + 2 novos protocolo e/ ou + 2 novas
atividade de colaboração ;
protocolos
Meta para ciclo 2019/ 2022: + 5 novos protocolos e/ ou + 1 de
atividade de colaboração com 10 empresas já protocoladas.
Tabela 4. Metas a 1 e 3 anos

2.3. Definição do conjunto de indicadores face aos objetivos e metas traçados
Não obstante o facto de o Quadro EQAVET ter definido dez indicadores, a ANQEP entendeu, no âmbito da
sua função, por questões de ordem prática, priorizar, numa primeira fase, quatro indicadores que medem
resultados associados a cursos já concluídos em anos letivos anteriores àquele em que é feita a monitorização.
Assim:
- Taxa de conclusão em cursos de EFP
a) Percentagem de alunos/formandos que completam cursos de EFP inicial (isto é que obtêm uma qualificação)
em relação ao total dos alunos/formandos que ingressam nesses cursos.

- Taxa de colocação após conclusão de cursos de EFP
a) Proporção de alunos/formandos que completam um curso de EFP e que estão no mercado de trabalho, em
formação (incluindo nível superior) ou outros destinos, no período de 12-36 meses após a conclusão do curso.
- Utilização das competências adquiridas no local de trabalho
a) Percentagem de alunos/formandos que completam um curso de EFP e que trabalham em profissões
diretamente relacionadas com o curso/área de Educação e Formação que concluíram.
b) Percentagem de empregadores que estão satisfeitos com os formandos que completaram um curso de
EFP.
O AEM definiu, ainda, um outro indicador de resultado para o objetivo estratégico: Alargar a rede de
parceiros económicos, sociais,culturais e institucionais da região, a saber:
- Dimensão/ amplitude da rede de parceiros:
a). Aumento do número de protocolos celebrados com stakeholders
Para além destes indicadores de resultado, foram estabelecidos indicadores de monitorização/ alerta, a fim
de detetar possíveis desvios às metas traçadas e poder corrigi-los em tempo útil:
- Nº de pré-inscrições para o ano seguinte (alerta se nº de pré-inscrições < nº das do ano anterior);
- Taxa de assiduidade - nº de formandos com faltas injustificadas (alerta se faltas injustificadas > 2 dias);
- Taxa de assiduidade na FCT - nº de formandos com faltas injustificadas a FCT (alerta se faltas injustificadas
> 1 dia);
- Nº de alunos com nº de módulos em atraso > 2 (alerta sempre que 1 aluno com nº > 2);
- Taxa de colocação por curso (alerta se < média dos 2 ciclos anteriores);
- Taxa de colocação em área de formação (alerta se < média dos 2 ciclos anteriores);
- Taxa de satisfação dos empregadores (alerta se > 40% não satisfeitos ou pouco satisfeitos);
- Nº de parcerias efetuadas e (ou) atividades de colaboração com parceiros por ano letivo (alerta se < 1/ ano);
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- Taxa de cumprimento do plano de formação (ratio entre as ações concretizadas e as previstas (alerta se <
80%);
- Taxa de cumprimento do plano anual de atividades (ratio entre as atividades realizadas e as previstas alerta se < 80% final do 2ºp.).
2.4. Metodologias de recolha de dados, análise dos resultados e definição das melhorias a introduzir
A recolha estruturada dos dados conducentes à obtenção de informação relevante sobre o decurso do processo
de alinhamento é fundamental pois permitirá controlar o grau de (não) conformidade com os objetivos traçados,
confirmando o rumo seguido ou corrigindo desvios:

Definição dos
dados a recolher
Explicitaçao das fontes/
responsáveis/
periodicidade

Nova avaliação/
divulgação dos
dados

Definição de medidas
a implementar

Análise dos dados
recolhidos

Por sua vez, tendo esta sequência como modelo estruturante, explicitam-se os procedimentos a adotar, sempre
coordenados pela Equipa de Avaliação Interna e Promoção da Qualidade, em função de cada um dos
indicadores selecionados pela ANQEP:
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INDICADOR: TAXA DE CONCLUSÃO DOS CURSOS
EFP
Explicitar
os dados a
recolher

Identificar
as fontes

Definir
periodicid./
respons.

Analisar/
divulgar
os dados

Informações sobre:
- conclusões dos módulos;
- conclusões FCT/ PAP
- assiduidade e comportamento;
- grau de satisfação dos intervenientes

- Pautas modulares;
- Registos de assiduidade e participações disciplinares
(INOVAR):
- Questionários por inquérito;
- Atas dos conselhos de turma
Trimestralmente e/ ou sempre que necessário;
- Diretor de turma
- diretor de turma: regista em ata os dados recolhidos;
- coordenador dos DT: elabora relatório que apresenta
em Conselho Pedagógico e aos conselhos de turma

Definir
medidas
corretivas

Após cada avaliação, o conselho de turma:
- define medidas adequadas a cada formando em risco;
- Define horário para recuperação de módulos;
- Contacta SPO;
- Contacta EE e ou outros parceiros (GAF…)

Reavaliar

Meta atingida ou não?
A % de alunos/formandos que completam cursos de EFP
inicial em relação ao total dos alunos/formandos que
ingressam nesses cursos foi a desejada?

Figura 3. Metodologia de recolha de dados e feedback para indicador Taxa de conclusão dos cursos
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INDICADOR: TAXA DE COLOCAÇÃO APÓS CONCLUSÃO
DO CURSO
Explicitar
os dados a
recolher

- Situação profissional/ académica dos diplomados;
- Formas de candidatura usadas;
- se não colocados: estratégias desenvolvidas para colocação

Identificar
as fontes

- contactos presenciais/ telefónicos/ por e-mail/ por sms com
diplomados;
- Pesquisa na rede Linkedin

Definir
periodicid./
respons.

Anual;
- Diretor de turma/ diretor de curso/ equipa EQAVET

Analisar/
divulgar os
dados

Definir
medidas
corretivas

- Registo dos dados em documento próprio;
- Divulgação dos dados em reunião de Conselho Pedagógico e
ao conselho de diretores de curso.

- Preparar os formandos para técnicas ativas de pesquisa de
emprego;
- Promover formações através do Centro Qualifica/ CFCVC

Meta atingida ou não?
Reavaliar

A proporção de alunos/formandos que completam um curso de
EFP e que estão no mercado de trabalho, em formação
(incluindo nível superior) ou outros destinos, no período de 1236 meses após a conclusão do curso foi a desejada?

Figura 4. Metodologia de recolha de dados e feedback para indicador Taxa de colocação pós-conclusão de curso
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INDICADOR: UTILIZAÇÃO DAS COMPETÊNCIAS
ADQUIRIDAS
Explicitar
NO LOCAL DE TRABALHO
os dados a
recolher

Identificar
as fontes

Definir
periodicid./
respons.

Analisar/
divulgar os
dados

Definir
medidas
corretivas

- Situação profissional dos diplomados: relação com o curso de
EFP;
- Necessidades do mercado de trabalho
- Contactos presenciais/ telefónicos/ por e-mail/ por sms com
diplomados;
- Pesquisa na internet;
- Questionário por inquérito aos stakeholders externos
(empresas) e IEFP para se perceber as necessidades do
mercado;
- Anual;
- Diretor de turma/ diretor de curso/ equipa EQAVET

- Registo dos dados em documento próprio;
- Relatório síntese dos inquéritos realizados;
- Divulgação dos dados em reunião de Conselho Pedagógico e
ao conselho de diretores de curso.
- Adaptar a oferta formativa às necessidades do mercado;
- Preparar os formandos para técnicas ativas de pesquisa de
emprego

Meta atingida ou não?
Reavaliar

A % de alunos/formandos que completam um curso de EFP e
que trabalham em profissões diretamente relacionadas com o
curso/área de Educação e Formação que concluíram foi a
desejada?

Figura 5. Metodologia de recolha de dados para o indicador Utilização das competências adquiridas no local de
trabalho
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INDICADOR: SATISFAÇÃO DOS EMPREGADORES
Explicitar
os dados a
recolher

- Empresas onde se encontram os diplomados/ pesquisa rede
Linkedin;
- Grau de satisfação dos empregadores.

Identificar
as fontes

- Inquéritos de satisfação aos empregadores

Definir
periodicid./
respons.

- Anual;
- Diretor de curso

Analisar/
divulgar os
dados

- Relatório-síntese dos inquéritos realizados;
- Divulgação dos dados em reunião de Conselho Consultivo,
Conselho Pedagógico e diretores de curso.

Definir
medidas
corretivas

- Implementar ações específicas em função dos aspetos menos
positivos referidos nos inquéritos (âmbito técnico, âmbito da
cidadania, âmbito da segurança no trabalho…)
- Reuniões com os diretores de curso e contactos presenciais
com os empregadores.

Meta atingida ou não?
Reavaliar

A % de empregadores que estão satisfeitos com os formandos
que completaram um curso de EFP foi a desejada?

Figura 6. Metodologia de recolha de dados e feedback (satisfação dos empregadores)
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INDICADOR: ALARGAMENTO/ APROFUNDAMENTO DA
REDE DE STAKEHOLDERS
Explicitar
os dados a
recolher

Identificar
as fontes

- Número de protocolos celebrados com o AEM;
- Aprofundamento das relações com os stakeholders.

Protocolos (INOVAR) celebrados/ intensificados

Definir
periodicid./
respons.

- Anual;
- Diretores de curso e Direção do Agrupamento

Analisar/
divulgar os
dados

- Divulgação dos dados em reunião de Conselho Consultivo,
Conselho Pedagógico e diretores de curso.

Definir
medidas
corretivas

- Reunir com diretores de curso e diretores de turma para
diagnosticar necessidades de parcerias;
- Estabelecer contactos com novos parceiros.

Reavaliar

O número de protocolos e/ ou a intensificação da parceria foi
o desejado?

Meta atingida ou não?

Figura 7. Metodologia de alargamento/ apofundamento da rede de stakeholders
2.5. Estratégia de monitorização de processos e resultados: mecanismos de alerta, monitorizações
intercalares
Para o processo de monitorização da implementação do sistema de garantia, na subfase da avaliação intermédia,
definiram-se os indicadores de alerta mencionados no ponto 2.3., embora possam vir a ser complementados
com novos indicadores. Foi construído um mapa de avaliação/ monitorização, com os procedimentos
discriminados, os responsáveis pela monitorização, os períodos em que esta deve ocorrer, as medidas a
implementar. Este mapa permitirá, assim, à Equipa de Avaliação Interna e Promoção da Qualidade obter, de
forma prática e rápida, uma noção muito clara da situação, do que já foi feito e do que necessita ser
implementado.
Os dados a recolher constarão nas atas dos conselhos de turma no final de cada período e serão divulgados
pelos coordenadores dos diretores de turma em Conselho Pedagógico e aos diferentes colaboradores, via correio
eletrónico ou de forma presencial.
2.6. Divulgação da informação
Os instrumentos relativos ao processo de alinhamento com o Quadro EQAVET devem permitir perceber-se,
entre outros aspetos, i) o efetivo envolvimento na avaliação dos stakeholders internos e externos; ii) o grau de
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cumprimento do plano de ação; iii) o grau de sucesso do processo e do resultado do ensino e da educação; iv)
o grau de satisfação dos formandos; v) o grau de satisfação dos stakeholders internos e externos.
Os resultados obtidos serão amplamente divulgados, para serem alvo de reflexão, através de diferentes vias e
com diferentes periodicidades (Tabela 5.

Vias de divulgação do processo de alinhamento com o Quadro EQAVET
Formato de
divulgação
- Apresentação em
PowerPoint –
presencialmente

Destinatários da
divulgação
- Conselho
Pedagógico

Responsável pela
divulgação
- Equipa de Avaliação
Interna e Promoção
da Qualidade

Momentos da divulgação

- Apresentação em
PowerPoint –
presencialmente

- Colaboradores/
stakeholders, em
reunião geral.

- Equipa de Avaliação
Interna e Promoção
da Qualidade

- Publicação na
página web do AEM

- Stakeholders;
- Comunidade
educativa em geral

- Equipa de Avaliação
Interna e Promoção
da Qualidade

- Realização de curto
vídeo sobre as
diferentes fases do
processo e respetiva
divulgação no canal
de youtube do AEM

- Stakeholders;
- Comunidade
educativa em geral

- Equipa de
divulgação
audiovisual do AEM

- Concluída a fase de revisão

- Publicação nos
diferentes media
regionais (jornais e
rádio)

- Comunidade

- Equipa de Avaliação
Interna e Promoção
da Qualidade com
equipa de divulgação
audiovisual do AEM

- Concluída a fase de revisão

- Após a 1ª monitorização
intercalar;
- Após a 2ª monitorização
intercalar;
- Concluída a fase de revisão.
- Após a 1ª monitorização
intercalar;
- Após a 2ª monitorização
intercalar
- Concluída a fase de revisão

Tabela 5. Divulgação dos resultados

Conclusão
O documento base agora apresentado assume-se, ab initio, com um caráter dinâmico, nascido de um intenso
diálogo e partilha com diferentes stakeholders, cuja essência se define pelo enraizamento numa cultura de
melhoria contínua e pela abertura a uma permanente reflexão. Sabemo-lo frágil, ainda a dar passos titubeantes,
mas com a certeza e a firme convicção de saberá fortalecer-se e aprender com as quedas e as dificuldades.
Neste documento base, apresentam-se a missão, a visão e as caraterísticas que constituem a identidade do
Agrupamento de Escolas de Monserrate, traçando-se, ao mesmo tempo, a rota das próximas navegações, num
compromisso claramente assumido com a melhoria contínua da qualidade da oferta da nossa EFP. É esta rota,
complementada pelo Projeto Educativo, que serve de guia ao Plano de Ação onde se operacionalizam todas as
etapas conducentes ao alinhamento com o Quadro de Referência Europeu de Garantia da Qualidade para a
Educação e Formação Profissionais (Quadro EQAVET).
Na verdade, este processo, de que o documento base é o passo inicial, reitera aquela que é a visão do AEM –
uma instituição que se quer de indiscutível referência no sistema de ensino, educação e de formação, quer a
nível local como nacional e europeu.
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