PLANO DE AÇÃO
Alinhamento com o Quadro EQAVET

Nome da entidade formadora
Agrupamento de Escolas de Monserrate (AEM)
Viana do Castelo

Morada e contactos da entidade formadora
Avenida do Atlântico
4904-860 Viana do Castelo
Contacto telefónico: 00351 258 831 810
Endereço eletrónico: geral@esmonserrate.org

Nome, cargo e contactos do responsável da entidade formadora
Manuel António Azevedo Vitorino
Diretor do Agrupamento de Escolas de Monserrate
Endereço eletrónico: vitorino@esmonserrate.org
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1. Nota prévia: enquadramento do plano de ação
O plano de ação do AEM surge na esteira das mudanças que a instituição prevê efetuar no sentido de
alinhar as suas práticas com os referentes do Quadro EQAVET sem nunca perder de vista os objetivos
estratégicos plasmados no seu projeto educativo e no documento base. Inicialmente, equacionou-se
fazer-se apenas o planeamento das atividades diretamente relacionadas com os procedimentos de
alinhamento mas, posteriormente, optou-se por uma abordagem mais ampla de forma a incluir também
as atividades previstas nos mapas de processos; além disso, os parâmetros que estruturam este plano de
ação vão ter continuidade, depois, no mapa de avaliação/ monitorização. Deste modo, consegue-se uma
maior integração e articulação entre os diversos documentos e procedimentos.
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.

Plano de ação
Assegurar a qualidade da EFP do AEM para a tornar mais atrativa, alinhando-a com o referencial europeu
OE1: Promover o sucesso educativo, reduzindo a retenção e o abandono escolar;
OE2: Apoiar a colocação dos diplomados, quer no mercado de trabalho quer na continuação da sua formação;
OE3: Promover a empregabilidade nas áreas de formação dos diplomados, adaptando a oferta formativa às exigências e necessidades do mercado;
OE4: Criar condições facilitadoras da satisfação dos empregadores;
OE5: Alargar a rede de parceiros económicos, sociais, culturais e institucionais.

Processo

Objetivos
específicos

Responsável

Colaboradores

Atividades

Mês

Informação retida após
atividade

1.
Planeam.
oferta
educativa

1.1. Definir
a oferta

Direção

Conselho
Pedagógico /
Conselho
Consultivo/
SPO

. Reunião de rede/orientações da
DGEstE/ANQEP/CIM;
. Definição da oferta com base na
concorrência, recursos existentes, oferta
existente e dados da pré-inscrição;

05
06
07

. Oferta formativa divulgação na página do
AEM e em flyers

1.
Planeam.
oferta
educativa

1.2. Validar
a oferta
formativa

Direção

Conselho
Pedagógico/
Conselho
Consultivo

. Validação pela direção da escola da oferta
formativa definida;
. Aprovação pela DGEstE;
. Fundamentação e contextualização do
curso para o processo de candidatura

05
06

. Oferta formativa

1.
Planeam.
oferta
educativa

1.3.
Definir/
atualizar o
projeto
educativo e
regulament
o interno

Direção

Conselho
Pedagógico/
Conselho
Consultivo/
Dir. Curso

07

. Projeto educativo objetivos estratégicos;
. Metas;
. Regulamento interno

1.
Planeam.

1.4.
Atualizar os

Direção

Dir. Curso

. Avaliar as necessidades de alteração do
projeto educativo e do regulamento interno,
face às alterações introduzidas pelo novo
ano letivo;
. Definição/revisão dos objetivos
estratégicos do projeto educativo;
. Definição/revisão das metas do projeto
educativo
. Avaliar as necessidades de atualização dos
planos curriculares, face às alterações
introduzidas pelo novo ano letivo

07

. Plano curricular
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Indicadores e metas
(a 1, 2 e 3 anos)

Taxa de aprovação das turmas
(ratio entre o nº de turmas do
ano anterior e o nº de turmas
aprovadas no ano)
- Meta a 1/2/3 anos: nº turmas ≥
ano anterior
Taxa de aprovação das turmas
(ratio entre o nº de turmas do
ano anterior e o nº de turmas
aprovadas)
- Meta a 1/2/3 anos: nº turmas ≥
ano anterior
. Grau de alinhamento entre os
objetivos do plano de ação e os
objetivos do projeto educativo
(grau 1: nada alinhados; grau 5:
totalmente alinhados)
- Meta a 1/2/3 anos: 100%
alinhamento
. Grau de conformidade com os
normativos legais
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Processo

Objetivos
específicos

oferta
educativa

planos
curriculares

1.
Planeam.
oferta
educativa

1.5.
Elaborar o
calendário
escolar/cale
ndarização
FCT

Direção

Dir. Curso

. Reuniões de coordenação de curso;
. Planeamento do ano letivo, definição das
interrupções letivas, calendário de reuniões,
momentos de avaliação e recuperação,
calendarização de FCT’s e PAP’s;
. Definição da participação em
concursos/projetos;
. Reuniões de conselho de turma;
. Reuniões de grupos disciplinares

09

1.
Planeam.
oferta
educativa

1. 6.
Distribuir
horários e
tarefas

Direção

Dir. Curso

. Definição dos horários de cada turma e
cada professor, mediante recursos
disponíveis.

09

1.
Planeam.
oferta
educativa

1. 7.
Conceber o
plano anual
de
atividades

Direção/
coord. BCE

Dir. Curso/
docentes/
formadores

. Planeamento das atividades de
enriquecimento da componente letiva e não
letiva, calendarizando-os ao longo do ano;
. Definição de recursos e meios para os
concretizar.

09
10
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Responsável

Colaboradores

Atividades

Mês

Informação retida após
atividade

Indicadores e metas
(a 1, 2 e 3 anos)

(grau 1: nada conforme; grau 5:
totalmente conforme)
- Meta a 1/2/3 anos: 100%
conformidade
. Calendário escolar;
. Convocatória para
reuniões;
. Calendarização
FCT/Estágio;
. Calendarização
FCT/PAP;
. Atas de reunião;
. Modelo de planificação;
. Modelo de plano de
atividades
. Modelo de horário turma

Plano anual de atividades;
. Modelos de autorização
de visita de estudo;
. Modelos de relatório de
visita

. Grau de conformidade com os
normativos legais
(grau 1: nada conforme; grau 5:
totalmente conforme)
- Meta a 1/2/3 anos: 100%
conformidade

. Grau de conformidade com a
legislação
(1: os documentos não estão
alinhados com os normativos
legais; 5: os os documentos
estão totalmente alinhados com
os normativos legais)
- Meta a 1/2/3 anos: 100%
alinhamento
. Taxa de consecução do plano
anual de atividades/ plano de
ação (ratio entre o nº de
atividades realizadas e o nº de
atividades previstas)
- Meta a 1 ano: 85%
- Meta a 2 anos: 87%
- Meta a 3 anos: 90%
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Processo

Objetivos
específicos

Informação retida após
atividade

Indicadores e metas
(a 1, 2 e 3 anos)

05

. Ficha de pré-inscrição;
. Dados das pré-inscrições

. Adequação do candidato/ curso preferências/ necessidades do aluno;
. Elaboração dos critérios de distribuição
dos alunos por curso/ turma

06

. Critérios de distribuição
dos alunos por curso/
turma

. Taxa de procura dos cursos
(ratio entre o nº de matrículas do
ano anterior e o nº de matrículas
do ano em curso)
- Meta a 1/ 2/ 3 anos: ≥ em
relação ao ano anterior
. Grau de conformidade com os
decretos-lei n.º 54/2018 e nº 55/
2018, de 6 de julho
(1: nada conforme; 5:
totalmente conforme)
- Meta a 1/2/3 anos: 100%
conformidade

. Distribuição dos candidatos por turmas/
cursos;
. Afixação de resultados;
. Contacto com os candidatos

07

Listagem das turmas/
curso

. Nº de turmas
- Meta a 1/ 2/ 3 anos: ≥ em
relação ao ano anterior

. Efetivação da matrícula;
. Assinatura do contrato de formação;
. Assinatura do documento relativo à
proteção de dados;
. Em caso de transição, conferência dos
dados para renovação da matrícula
. Registo dos alunos matriculados na
plataforma INOVAR

07

. Boletim de matrícula/
renovação;
. Contrato de formação;

. Planificação das disciplinas;
. Aulas;

ano

. Taxa de alunos matriculados
(ratio entre nº alunos
matriculados e nº de matrículas
ano anterior)
- Meta a 1/ 2/ 3 anos: ≥ em
relação ao ano anterior
. Taxa de alunos matriculados
(ratio entre nº alunos
matriculados e nº de matrículas
ano anterior)
- Meta a 1/ 2/ 3 anos: ≥ em
relação ao ano anterior
. Taxa de sucesso educativo
(ratio entre o nº de alunos que
concluem e o nº de alunos

Responsável

Colaboradores

2.1.
Proceder à
integração
dos alunos
nas turmas/
cursos
2.
2.2.
Formação Distribuir
de novas os
turmas
candidatos
por curso/
turma
(integração
inclusiva)
2.
2. 3.
Formação Formar
de novas turmas
turmas

Direção

Coord. dos dir.
turma/ Dir.
Curso

. Elaboração do formulário eletrónico para
ficha de pré-inscrição;
. Divulgação da ficha na página do AEM

Dir. Curso

Equipa
multidiscip. de
apoio à educ.
inclusiva

Direção

2.
Formação
de novas
turmas

Serv.
Administ.

Coord, dir.
turma da EFP/
Equipa
multidiscip. de
apoio à educ.
inclusiva
dir. turma
(renovação)

2.
Formação
de novas
turmas

2.
Formação
de novas
turmas
3.
Desenv.
plano de

2. 4.
Efetuar/
renovar
matrículas
2. 5.
Constituir
processo
dos alunos
matriculado
s
3.1.
Promover o
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Serv.
Administ.

dir. turma

Direção

Diretores de
turma/
Diretores de

Atividades

Mês

07

. Documento sobre
proteção de dados
. Processo dos alunos na
plataforma INOVAR

. Dossiê de direção de
turma com planificações;
relatórios de atividades;
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Processo

Objetivos
específicos

Responsável

oferta
sucesso
formativa educativo

3.
Desenv.
plano de
oferta
formativa

3.2.
Promover a
inclusão de
todos os
alunos

3.
Desenv.
plano de
oferta
formativa

3.3. Criar
condições
para
promover a
satisfação
dos
stakeholders
internos/
externos
3.
3.4.
Desenv.
Implementar
plano de o processo
oferta
da prova de
formativa aptidão
profissional
(PAP)
3.
3.5.
Desenv.
Organizar o
plano de dossiê de
oferta
direção de
formativa turma
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Colaboradores

Atividades

Mês

Informação retida após
atividade

atas de conselho de turma;
pautas modulares e finais;
contactos dos formandos,
registos de contactos com
EE, atas do conselho de
turma
. Dossiê de direção de
turma com planos de
acompanhamento de
alunos; registos de
assiduidade; contactos com
EE.

Indicadores e metas
(a 1, 2 e 3 anos)

curso/
Docentes

. Visitas de estudo/ eventos/ atividades;
. Avaliação dos formandos

matriculados)
- Meta a 1 ano: 93%
- Meta a 2 anos: 94%
- Meta a 3 anos: 95%

Direção

Diretores de
turma

. Gestão da assiduidade/ pontualidade;
. Gestão do comportamento
. Implementação de medidas de apoio.

ano

Direção

Diretores de
turma/
Diretores de
curso/
Docentes/
Stakeholders
internos e
externos

. Implementação de questionários de
satisfação;
. Avaliação do nível de satisfação dos
formandos e entidades acolhedoras de FCT

ano

. Questionários de
satisfação/ avaliação

Diretor curso

. Docentes da
área técnica/
diretores de
turma/
stakeholders
externos

. Orientação da PAP: anteprojeto,
desenvolvimento, conclusão
. Defesa oral da PAP
. Classificação final da PAP

01
a
07

. Regulamento da PAP;
. Dossiê de PAP;
. Ata do júri de avaliação

. Taxa de conclusão da PAP
com sucesso (ratio entre o nº de
formandos que concluem e o nº
de formandos matriculados)
- Meta a 1/ 2/ 3 anos: 100%

Diretor
turma

Docentes/ EE/
formandos

. Controlo de assiduidade, comportamento e
avaliação;
. Contactos com os EE dos alunos;
. Organização dos conselhos de turma;
. Renovações de matrícula
(vide mapa de funções)

ano

. Dossiê de direção de
turma com planificações;
relatórios de atividades;
planos de recuperação/
apoios; planos de
acompanhamento de

. Grau de conformidade do
dossiê de turma com as normas
da instituição, designadamente o
uso de layout normalizados
(grau 1: nada conforme; grau 5:
totalmente conforme)

. Taxa de abandono/ desistência
(ratio entre o nº de alunos que
abandonam e o nº de alunos
matriculados)
- Meta a 1 ano: 1%
- Meta a 2 anos: 0,5%
- Meta a 3 anos: 0%
. Nível de satisfação dos
stakeholders (EE/ formandos/
entidades acolhedoras FCT...)
(1: nada satisfeito; 5: totalmente
satisfeito)
- Meta a 1 ano: 75%
- Meta a 2 anos: 77%
- Meta a 3 anos: 80%
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Processo

Objetivos
específicos

Responsável

Colaboradores

Atividades

Mês

3.
Desenv.
plano de
oferta
formativa

3.6.
Diretor curso
Implementar
a formação
em contexto
de trabalho
(FCT)

. Docente área
técnica/
Direção do
AEM/
entidade
acolhedora da
FCT

. Contactos com empresas;
. Atribuição de FCT;
. Avaliação da FCT

10
a
07

3.
Desenv.
plano de
oferta
formativa

3.7.
Alargar/
intensificar
a rede de
parceiros

Direção

. Diretores de
curso

. Contactos com empresas;
. Celebração de protocolos;
. Atividades de colabaração mútua

ano

4.
Emprega
bilidade/
prosseg.
esttudos

4.1.
Promover a
colocação
dos
diplomados
(mercado
de trabalho
e/ ou cont.

Dir. curso

Serviços de
Psicologia e
orientação

. Promoção ativa de empregabilidade e/ou
prosseguimento de estudos; .
. Pesquisa de necessidades de mercado;
. Sessões de esclarecimento sobre
empregabilidade;
. Acompanhamento da empregabilidade

Pós
curs
o
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Informação retida após
atividade

alunos com NEE; atas de
conselho de turma; pautas
modulares e finais; registos
de assiduidade e avaliação
dos formandos, contactos
dos formandos, registos de
contactos com EE, atas do
conselho de turma
Dossiê de FCT: protocolos
de FCT; critérios de
distribuição dos alunos
pelas empresas para FCT;
caderneta do aluno;
avaliação da FCT
. questionários de
satisfação da entidade
acolhedora de FCT
. Protocolos estabelecidos;
. Atividades de
colaboração

. Grelhas EQAVET de
registo de empregabilidade

Indicadores e metas
(a 1, 2 e 3 anos)

- Meta a 1 ano: 90% dos docs
em conformidade;
-Meta a 2/ 3 anos: 100% de
conformidade

. Taxa de conclusão da FCT
com sucesso (ratio entre o nº de
formandos com sucesso na FCT
e o nº de formandos a fazer
FCT)
- Meta a 1 ano: 99%
- Meta a 2 anos: 99,8%
- Meta a 3 anos: 100%
. Nº de novos protocolos e/ ou
novas atividades de colaboração
com stakeholders já
protocolados
- Meta a 1 ano: + 2
protocolos/colaboração/ nova
atividade
- Meta a 2 anos: + 3
- Meta a 3 anos: + 5
. Taxa de empregabilidade/
prosseguimento de estudos
(ratio entre o nº diplomados
colocados e ou estudar/ nº
diplomados que concluíram)
- Meta a 1 ano: 59,5% / 29,8%
- Meta a 2 anos: 60% / 31%
- Meta a 3 anos: 61% / 33%
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Processo

Objetivos
específicos

4.
Emprega
bilidade/
prosseg.
esttudos

da
formação)
4.2.
Promover a
colocação
dos
candidatos
na área de
formação

Atividades

Mês

Informação retida após
atividade

Responsável

Colaboradores

Dir. curso

Serviços de
Psicologia e
orientação

. Promoção ativa de empregabilidade na
área de formação do candidato;
. Pesquisa de necessidades do mercado;
. Acompanhamento da empregabilidade

Pós
curs
o

. Grelhas EQAVET de
registo de
empregabilidade;

Dir. curso

Stakeholders
externos
(entidades
empregadoras)

. Acompanhamento da empregabilidade;
. Avaliação do nível de satisfação dos
diplomados e das entidades empregadoras

Pós
curs
o

. Grelhas EQAVET;
. Questionários de
satisfação
das entidades
empregadoras

4.
Emprega
bilidade/
prosseg.
esttudos

4.3.
Contribuir
para o grau
de
satisfação
dos
envolvidos

5. Gestão
administ.
e
financeira

5.1.
Proceder à
gestão
administrati
va do AEM

. Vide mapa de funções/ competências

Ano

Não se aplica

5. Gestão
administ.
e
financeira

5.2.
Proceder à
gestão
financeira

. Vide mapa de funções/ competências

ano

Não se aplica

EQAVET.PA.003/01
Página 8 de 14

Indicadores e metas
(a 1, 2 e 3 anos)

. Taxa de empregabilidade na
área de formação (ratio entre o
nº diplomados colocados na área
de formação e o nº diplomados
que concluíram)
- Meta a 1 ano: 43,5%
- Meta a 2 anos: 45%
- Meta a 3 anos: 49%
. Grau de satisfação dos
diplomados e das entidades
empregadoras (grau 1: nada
satisfeito grau 5: totalmente
satisfeito)
- Meta a 1 ano: grau 4 ≥ 75% ;
- Meta a 2 anos: grau 4 ≥ 77% ;
- Meta a 3 anos: grau 4 ≥ 80% .
. Grau de satisfação dos utentes
(1: nada satisfeito; 5: totalmente
satisfeito)
- Meta a 1 ano: grau 4 ≥ 75% ;
- Meta a 2 anos: grau 4 ≥ 77% ;
- Meta a 3 anos: grau 4 ≥ 80% .
. Grau de satisfação dos utentes
(1: nada satisfeito; 5: totalmente
satisfeito)
- Meta a 1 ano: grau 4 ≥ 75% ;
- Meta a 2 anos: grau 4 ≥ 77% ;
- Meta a 3 anos: grau 4 ≥ 80% .
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Processo

Objetivos
específicos

Responsável

Colaboradores

Atividades

Mês

Informação retida após
atividade

6.
Divulgação e
imagem

6.1. Definir
uma
política de
comunicaçã
o interna

Direção

. Diretores de
turma/
Diretores de
curso/
Equipa de
divulgação
audiovisual

. Definição e implementação dos canais de
comunicação internos;
. Manutenção de um fluxo de comunicação
eficiente e eficaz;
. Envolvimento da comunidade na
divulgação de eventos realizados.

ano

. Conteúdos na página do
AEM;
. Correio eletrónico;
. Plataforma moodle;
. Portal INOVAR

6.
Divulgação e
imagem

6.2.
Promover
externamen
te a
imagem do
AEM

Direção

. Equipa de
divulgação
audiovisual/
docentes/
formandos/
stakeholders
externos

. Diversificação dos canais de
comunicação para o exterior;
. Garantia de uma comunicação com
caráter sistemático.

ano

7. Gestão
de
recursos

7.1.
Proceder à
gestão dos
recursos
humanos do
AEM

Direção

. Diretor de
curso/ Serv.
Psicologia e
orientação/
CFCVC

. Identificação da necessidade de recursos
humanos;
. Recrutamento, seleção e admissão;
. Gestão de colaboradores;
. Avaliação de satisfação dos
colaboradores;
. Levantamento das necessidades de
formação;
. Implementação da formação;
. Avaliação de desempenho

ano

. Publicações em jornais
locais e regionais;
. Publicações nos suportes
audiovisuais do AEM:
youtube, facebook,
instagram;
. Eventos promocionais
. Página web do AEM e
galeria audiovisual do
AEM
. Mapas de descrição das
funções e sua divulgação;
. Critérios de recrutamento
e seleção de recursos
humanos;
. Protocolos celebrados;
. questionário de
auscultação da necessidade
de formação
. Plano de formação e sua
eficácia

7. Gestão
de
recursos

7.2. Gerir
os recursos
materiais/
equipam.

Direção

Dir. Curso/
Responsável
por
equipamentos

. Manutenção dos equipamentos (videoprojetores, computadores, impressoras...);
. Propostas de aquisição/ substituição de
equipamentos;

06
09
sos
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. Inventários;
. Registos de empréstimos

Indicadores e metas
(a 1, 2 e 3 anos)

. Grau de satisfação dos
colaboradores com a informação
veiculada (grau 1: nada
satisfeito grau 5: totalmente
satisfeito)
- Meta a 1 ano: grau 4 ≥ 75% ;
- Meta a 2/ 3 anos: grau 4 ≥
80%
. Nível de qualidade associado à
perceção da imagem da
instituição (nível 1: nada
satisfatória; nível 5: totalmente
satisfatória)
- Meta a 1 ano: 75% consideram
nível 4
- Meta a 2 e 3 anos: 80%
consideram nível 4
. Taxa de cumprimento do plano
de formação (ratio entre o nº de
ações realizadas e o nº de ações
previstas)
. Grau de eficácia da formação
(grau 1: nada eficaz; grau 5:
totalmente eficaz)
- Meta a 1 ano: 75% / grau 4 ≥
75% ;
- Meta a 2 anos: 80% / grau 4 ≥
80% ;
- Meta a 3 anos: 85% / grau 4 ≥
90%
.Grau de satisfação dos
colaboradores com a gestão dos
equipamentos (grau 1: nada
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Processo

Objetivos
específicos

Responsável

Colaboradores

Atividades

Mês

Informação retida após
atividade

. Otimização dos recursos materiais da
instituição

7. Gestão
de
recursos

7.3.
Direção
Proceder à
gestão dos
recursos
financeiros
8. Gestão 8.1. Alinhar Direção
do SGQ e os
melhoria procedimen
contínua
tos do AEM
com o
Quadro
EQAVET

Serviços
administ.

. Compras;
. Controlo do espaço físico
- Manutenção preventiva e corretiva

ano

. Documentos nos serviços
administrativos.

Gabinete SGQ

05

. Atas de reunião

8. Gestão
do SGQ e
melhoria
contínua

. Gabinete
SGQ/
Conselho
Consultivo

. Constituição das equipas EQAVET
(Gabinete SGQ) e Conselho Consultivo;
. Contratação de uma empresa de
consultoria;
. Definição da metodologia inicial de
trabalho;
. Concertação sobre horários das reuniões
da equipa EQAVET e elaboração do
regimento da equipa
. Alinhamento do processo EQAVET com o
Projeto Educativo do AEM

8.1.1.
Concertar o
processo de
alinhament
o com o
Projeto
Educativo
8. Gestão 8.1.2.
do SGQ e Envolver
melhoria stakeholder
contínua s internos e
externos no
processo de
alinhament
o
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Direção

Direção

Gabinete
SGQ/ Coord.
dir. turma/
Coord. Dir.
Curso

. Alojamento: plataforma
INOVAR

07

. Projeto educativo
. Alojamento: página web
do AEM; plataforma
moodle

. Estabelecimento de contactos com os
parceiros/ stakeholders diretamente ligados
ao processo para a comunicação da decisão
de adesão ao processo EQAVET e
auscultação de propostas pelas vias mais
expeditas (presencialmente, via correio
eletrónico, via telefónica...);
. Definição das formas de recolha e registo
das propostas;

07
09
10

Não aplicável

Indicadores e metas
(a 1, 2 e 3 anos)

satisfeito; grau 5: totalmente
satisfeito)
- Meta a 1 ano: grau 4 ≥ 75%;
- Meta a 2 anos: grau 4 ≥ 77% ;
- Meta a 3 anos: grau 4 ≥ 80%
. Grau de cumprimento do
orçamento (nada/ parcialmente/
totalmente cumprido)
- Meta a 1/ 2/ 3 anos: 100%
cumprimento
. Taxa de cumprimento dos
procedimentos iniciais do plano
de alinhamento (ratio entre o nº
de procedimentos iniciais
realizados e o nº de
procedimentos previstos )
. Selo EQAVET (a 1 ou 3 anos)
- Meta a 1/ 2/ 3 anos: 100%
cumprimento / selo a 3 anos
. Grau de alinhamento entre os
objetivos do plano de ação e os
objetivos do projeto educativo
(grau 1: nada alinhados; grau 5:
totalmente alinhados)
- Meta a 1/ 2/ 3 anos: 100%
alinhamento
. Nível de satisfação dos
stakeholders na sua relação com
o AEM (1: nada satisfeito; 5:
totalmente satisfeito)
- Meta a 1 ano: grau 4 ≥ 75%
- Meta a 2 anos: grau 4 ≥ 77%
- Meta a 3 anos: grau 4 ≥ 80%
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Processo

Objetivos
específicos

8. Gestão
do SGQ e
melhoria
contínua

8.1.3.
Elaborar
documento
base e
plano de
ação
8. Gestão 8.1.4.
do SGQ e Definir
melhoria plano de
contínua formação
dos
colaborador
es

Responsável

Colaboradores

Direção

Gabinete
SGQ/ Coord.
dir. turma/
Coord. Dir.
Curso

Direção

Gabinete
SGQ/ Coord.
Departamento
s/ Dir. Curso/
CFCVC

Atividades

. Contactos com a CIM para discussão dos
dados obtidos pelo sistema de antecipação
de necessidades de qualificações (SANQ)
. Consensualização de estratégias com os
stakeholders mais relevantes: reunir
propostas e sugestões;
. Elaboração do documento base e plano de
ação

Mês

Informação retida após
atividade

10

. Documento base;
. Plano de ação

. Identificação das necessidades de
formação;
. Reunião com o centro de formação
contínua de docentes (CFCVC);
. Definição dos destinatários e da
calendarização da formação;
. Divulgação, na página do centro de
formação, das ações consensualizadas

11

. Questionário de
auscultação da necessidade
de formação;
. Plano de formação;
. Documento de avaliação
da eficácia da formação.
. Alojamento: plataforma
moodle (in pasta
"Coordenação cursos EFP"
e página web do centro de
formação)

8. Gestão
do SGQ e
melhoria
contínua

8.1.5.
Proceder à
gestão
documental

Direção

Gabinete
SGQ/ Serv.
Administ.

. Elencagem dos documentos em uso no
AEM;
. Definição de critérios de codificação;
. Codificação dos documentos

11

. Mapa de codificação
documental documental.

8. Gestão
do SGQ
e
melhoria
contínua

8.1.6.
Elaborar
manual de
funções/
competênci
as (para

Direção

Gabinete
SGQ/ Serv.
Administ. /
Coord.
Departamento/
Dir. Curso

. Elencagem das funções dos diversos
departamentos/ órgãos;
. Atribuição da tarefa de elaboração dos
mapas de competências aos respetivos
departamentos/ órgãos;
. Uniformização dos mapas recebidos de

11

. Mapas de funções/
competência (serv.
administ.)
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Indicadores e metas
(a 1, 2 e 3 anos)

. Grau de conformidade do
documento base e do plano de
ação com o Quadro EQAVET
(grau 1: nada conforme; grau 5:
totalmente conforme)
- Meta: 100% conformidade
. Taxa de cumprimento do plano
de formação (ratio entre o nº de
ações realizadas e o nº de ações
previstas)
. Grau de eficácia da formação
(grau 1: nada eficaz; grau 5:
totalmente eficaz)
- Meta a 1 ano: 75% / grau 4 ≥
75% ;
- Meta a 2 anos: 80% / grau 4 ≥
80% ;
- Meta a 3 anos: 85% / grau 4 ≥
90%
. Taxa de codificação
documental (ratio entre o nº de
documentos codificados e o nº
de documentos em uso no
AEM)
- Meta a 1 ano: 95%
- Meta a 2/ 3 anos: 100%
. Taxa de funções mapeadas
(ratio entre o nº de funções
descritas em mapas e o nº de
funções/ competências
necessárias ao funcionamento
do AEM)
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Processo

Objetivos
específicos

Responsável

Colaboradores

8. Gestão
do SGQ
e
melhoria
contínua

serviços
administ.)
8.1.7.
Direção
Definir
metodologia
de avaliação
por parte
dos
stakeholders

8. Gestão
do SGQ e
melhoria
contínua

8.1.8.
Proceder à
divulgação
dos dados

Direção

Gabinete
SGQ/ Equipa
de divulgação
audiovisual

8. Gestão
do SGQ
e
melhoria
contínua

8.1.9.
Efetuar a
revisão do
processo/
envio do
processo
para
ANQEP

Direção

Gabinete
SGQ/ Serv.
Administ. /
Coord.
Departamento/
Dir. Curso

EQAVET.PA.003/01
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Gabinete
SGQ/ Coord.
dir. turma/
Dir. Curso

Atividades

cada órgão a fim de detetar sobreposições
ou lacunas
. Elencagem das áreas/ domínios a serem
avaliados e sua periodicidade;
. Reuniões com os diferentes stackholders a
fim de consensualizar estratégias;
. Elaboração de um manual de
procedimentos para avaliação;
. Criação de documentos de avaliação, de
acordo com as propostas recebidas;
. Definição dos dados a recolher e sua
periodicidade;
. Recolha de dados (atividade periódica);
. Definição das formas de arquivo/
alojamento da informação retida;
Identificação dos responsáveis pelo
tratamento dos dados;
. Definição das formas de tratamento e
apresentação dos dados;
. Estabelecimento de mecanismos de alerta
. Definição da estratégia para a divulgação
dos resultados dos dados recolhidos;
. Encontro interno de partilha de
experiências;
. Promoção de um encontro inter-escolas
para partilha de boas práticas
. Contactos com os diferentes stakeholders
para consensualizar aspetos a serem
revistos;
. Elaboração do plano de melhoria;
. . Finalização do Relatório do Operador e
documentos afins;
. Preenchimento dos documentos a enviar à

Mês

Informação retida após
atividade

11
12

. Questionários de
satisfação dos
stakeholders;
. Relatórios com
tratamento dos dados
recolhidos;
. Mapa de monitorização
do plano de ação

06

. Notícias regionais/ locais;
. Notícias na página web
do AEM;
. Registos fotográficos e
audiovisuais;
. Registos de correio
eletrónico.
. Relatório de operador;
. Plano de melhoria;
. Grelhas EQAVET

05

Indicadores e metas
(a 1, 2 e 3 anos)

- Meta a 1 ano: 90%
- Meta a 2/ 3 anos: 100%
. Taxa de construção e
aplicação dos questionários
previstos no plano de ação (ratio
entre o nº de questionários
elaborados e aplicados e o nº de
questionários previstos)
. Taxa de resposta aos
questionários (ratio entre o nº de
respostas obtidas por
questionário e o nº de
stakeholders a quem foi
divulgado o questionário)
- Meta a 1 ano: 90% / 30%
- Meta a 2 anos: 100% / 40%
- Meta a 3 anos: 100% / 55%

. Realização do encontro interno
(sim/ não)
. Realização do encontro interescolas (sim/ não)
- Meta a 1 ano: sim/ não
- Meta a 2/ 3 anos: sim/ sim
. Grau de conformidade do
relatório de operador e plano de
melhoria com as orientações
EQAVET (grau 1: nada
conforme; grau 5: totalmente
conforme)
- Meta: totalmente conformes
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Processo

Objetivos
específicos

8. Gestão
do SGQ
e
melhoria
contínua

8.2. Conce
ber e
divulgar
estratégias
e
orientações
pedagógica
s
8. Gestão 8.3.
do SGQ e Proceder à
melhoria gestão
contínua da estrutur
a
documental
de apoio
ao SGQ
8. Gestão 8.4. Promo
do SGQ
ver a
e
permanente
melhoria melhoria do
contínua SGQ

8. Gestão
do SGQ e
melhoria
contínua

Responsável

Colaboradores

Direção

Gabinete SGQ

Direção

Gabinete SGQ

Direção

8.5.
Direção
Implementar
procediment
os de
avaliação
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Atividades

ANQEP
. Envio do processo
. Monitorização do Projeto Educativo em
cada quadriénio e a sua adequação anual;
. Monitorização do regulamento interno
anual;
. Monitorização do plano anual de
atividades

Mês

Informação retida após
atividade

06

. Mapa de monitorização
do plano de ação;
. Projeto educativo
atualizado e revisto;
. Regulamento interno
atualizado

. Manutenção e gestão da estrutura
documental, controlando documentos e
registos;
. Monitorização da conformidade dos
documentos em uso;
. Monitorização e atualização dos processos

06

. Mapa de monitorização
do plano de ação;
. Mapas de processos;
. Mapa de codificação
documental

. Gabinete
SGQ; / Coord.
dir. turma
cursos EFP/
dir. curso

. Identificação das ações de melhoria a
implementar em caso de desvio às metas;
. Acompanhamento das ações de melhoria e
da correção de inconformidades;
. Confirmação da realização das reuniões do
Conselho Consultivo e respetivas atas;
. Confirmação da existência de evidências
necessárias à realização do Relatório de
Operador/ relatório de progresso

10
02
05

. Mapa de monitorização
do plano de ação;
. Plano de Melhoria/ de
Progresso
. Questionários de
satisfação dos
stakeholders;
. Atas das reuniões do
Conselho Consultivo;

. Gabinete
SGQ; / Coord.
dir. turma
cursos EFP/
dir. curso

. Convocação da entidade para a realização
da auditoria interna;
. Realização de auditorias e respetivos
relatórios

05

. Relatório de auditorias
internas

Indicadores e metas
(a 1, 2 e 3 anos)

. Grau de alinhamento entre o
projeto educativo, regulamento
interno, plano de ação e os
objetivos do Quadro EQAVET
(grau 1: nada alinhados; grau 5:
totalmente alinhados)
- Meta a 1/ 2/ 3 anos: totalmente
alinhados
. Grau de atualização dos mapas
de processos e de codificação
documental (grau 1: nada
atualizados; grau 5: plenamente
atualizados)
- Meta a 1 ano: 95%
- Meta a 2/ 3 anos: 100%
. Grau de monitorização do
plano de ação (grau 1: nada
monitorizado; grau 5:
totalmente monitorizado)
. Frequência das reuniões do
Conselho Consultivo
(Nunca; raramente: 1 x/ ano;
frequentemente: > 2x/ ano e
sempre que necessário)
- Meta a 1 ano: grau 4 / 1x;
- Meta a 2 anos: grau 5/ 2x;
- Meta a 3 anos: grau 5/ > 2x
. Avaliação obtida na auditoria
interna (não atribuição de selo;
atribuição do selo a 1 ano;
atribuição do selo a 3 anos)
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Processo

Objetivos
específicos

Responsável

Colaboradores

Atividades

das práticas
em uso

Mês

Informação retida após
atividade

Indicadores e metas
(a 1, 2 e 3 anos)

- Meta a 1/ 2// 3 anos: selo a 3
anos

Outubro 2019
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