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RELATÓRIO DE PROGRESSO ANUAL 

N.º 1 

Ano em avaliação – Início:10/2020    Fim: 09/2021 

 

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

1.1. - Nome da entidade formadora 
Escola Secundária José Régio - Vila do Conde 

 

1.2. - Morada e contactos da entidade formadora 
Alameda Afonso Betote 

4480 – 794 Vila do Conde 

Tel: 252 640 400  

e-mail: direcao@oges.esc-joseregio.pt 

 

1.3. - Nome, o cargo e contactos do responsável da entidade formadora 
António Almeida  

Diretor 

e-mail: diretor@oges.esc-joseregio.pt 

 

1.4. - Nome da entidade proprietária e respetivo representante 
n.a. 

 

 

1.4. - Missão, visão, valores e objetivos estratégicos da instituição para a educação e formação profissional (EFP) dos jovens, 

no contexto da sua intervenção 

mailto:direcao@oges.esc-joseregio.pt
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MISSÃO 

A ESJR, enquanto Unidade Orgânica onde é lecionado o ensino regular e qualificante, tem como missão educar/formar cidadãos cada vez mais autónomos, 
responsáveis, cultos, competentes, solidários, empreendedores, colaborativos, felizes e comprometidos na construção de um futuro coletivo e de projeto 
sustentável de sociedade, conforme prevê o documento Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória. 

 

VISÃO 

A ESJR, enquanto organização vocacionada para a pesquisa, seleção e mobilização de informação, transmissão de conhecimentos e produção de saberes, investe 
nas ações pedagógicas criadoras de oportunidades que façam emergir o conhecimento construído pela própria pessoa a partir da experiência, pretende ter um 
papel ativo na construção de uma sociedade mais humana, mais sustentável, mais de todos.  

A ESJR, afirmando-se multicultural e inclusiva, pretende incentivar em todos os seus atores uma cultura de excelência, fomentando valores como a defesa do 
ambiente e o respeito pelas diferenças. 

 

VALORES 

A Escola Secundária José Régio orienta-se pelos seguintes valores matriciais que inspiram e orientam o Projeto:  

- Valores culturais de ordem cognitiva, relacionados com a transmissão e aquisição de uma componente curricular humanística e científica (espírito crítico, 
abertura ao futuro, participação na mudança, gosto pelo conhecimento);  
- Valores históricos, estéticos ou artísticos, patrimoniais e locais ou de identidade local (recuperar a memória histórica, assegurar a preservação do património, 
reabilitar contextos histórico-culturais locais, fornecer situações de apreciação estético-artística e criativa);  
- Valores de ordem moral e espiritual, com uma dimensão pessoal e social, relacionados com a aquisição/promoção de princípios relativos à educação cívica e à 
promoção das diferentes expressões de autonomia e individualidade (valores pessoais - criatividade, inovação, persistência, rigor, lealdade, trabalho, 
perseverança, desenvolvimento integral; valores sociais: pontualidade, assiduidade, solidariedade, democraticidade, participação e responsabilidade individual);  
- Valores ecológicos e de saúde, na defesa do ambiente e na promoção de estilos de vida saudáveis.  

 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

A ação da Escola Secundária José Régio está organizada em função de três eixos estratégicos/linhas de ação:  

Eixo I – Cidadania, Inclusão, Cultura e Sustentabilidade  

Eixo II – Qualidade do serviço educativo: Pedagógica e Organizacional  

Eixo III – Inovação 
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1.5. - Estrutura orgânica da instituição e os cargos a ela associados 
O Conselho Geral é um órgão colegial e estratégico na organização que contextualiza o posicionamento da escola no meio e através do qual se concretiza a 

intervenção dos diferentes membros da comunidade educativa em prol de uma educação pública de qualidade. O Diretor constitui-se como órgão responsável 

pela gestão e administração da Escola. O Conselho Pedagógico é o órgão colegial de coordenação e supervisão pedagógica e orientação educativa, constituído 

pelos docentes responsáveis pelas estruturas intermédias de coordenação pedagógica, nomeadamente departamentos e coordenações de diretores de turma, e 

por outros serviços relevantes em termos da prestação do serviço educativo. O Conselho Administrativo é o órgão administrativo e deliberativo no atinente às 

matérias administrativas e financeiras, a quem cabe a análise e acompanhamento da execução orçamental. Assim, a Escola rege-se segundo a forma de 

organização demonstrada no organigrama seguinte: 
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1.6 - Oferta formativa de nível 4 para jovens, à data da elaboração do relatório e nos dois anos letivos anteriores  
 

Tipologia  do 
curso  

Designação do curso  

 

Nº de Turmas/Grupos de Formação 

Nº de Alunos   

(Totais por curso,  em 
cada ano letivo) * 

 

18 /19 19 /20 20 /21 

 

Nº    T/GF   

 

Nº   AL  Nº    T/GF  Nº   AL  Nº    T/GF  Nº   AL  

    Profissional Técnico/a de Multimédia 
1 26 1 26 1 26 

Profissional Técnico/a de Restaurante/Bar 
1 26 1 26 1 13 

Profissional Técnico/a de Eletrónica, Automação e Computadores 
1 25 1 25 1 18 

Profissional Técnico/a Comercial 
1 25 1 25 1 19 

Profissional Técnico/a de Restauração/Bar 
  1 24 1 23 

Profissional Técnico/a de Eletrónica, Automação e Computadores 
  1 20 1 20 

Profissional Técnico/a de Fotografia 
  1 27 1 25 

Profissional Técnico/a Comercial 
  1 26 1 27 

Profissional Técnico/a Restaurante/Bar 
    1 17 

Profissional Técnico/a de Eletrónica, Automação e Computadores 
    1 27 
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Profissional Técnico/a de Fotografia 
    1 19 

Profissional Técnico/a Comercial 
    1 19 

Profissional Técnico/a de Análise Laboratorial 
1 13 1 13   

Profissional Técnico/a Comercial 
1 19 1 19   

Profissional Técnico/a de Eletrónica, Automação e Computadores 
1 20 1 20   

Profissional Técnico/a Restaurante/Bar 
1 23 1 23   

      Profissional Técnico/a de Multimédia 
1 26     

Profissional Técnico/a de Eletrónica, Automação e Computadores 
1 26     

Profissional Técnico/a Restaurante/Bar 
1 26     

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

 

1.7. - Documentos orientadores da instituição e relatórios relevantes para a garantia da qualidade e indicar as respetivas 

ligações eletrónicas  

 

Link do Documento 

Projeto educativo 

Plano anual de atividades 20/21 

Relatório trimestral do plano de atividades 
20/21 

Plano anual atividades 2021/22 

https://www.esc-joseregio.pt/wp-content/uploads/2019/08/Projeto-Educativo2019-2022.pdf
https://www.esc-joseregio.pt/wp-content/uploads/2020/12/Relatorio_Anual_PAA_2020_21.pdf
https://esc-joseregio.pt/paa-relatorios/
https://esc-joseregio.pt/paa-relatorios/
http://modelar.esjrvc.ccems.pt/
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Link do Documento 

Plano de ação para o desenvolvimento 
digital da Escola (PADDE) 

Autoavaliação IGEC 

Inquéritos para auscultação dos vários tipos 
de stakeholders – ano letivo 20/21 

 
Nota: A documentação e registos resultantes da dinâmica da formação em contexto de trabalho e das PAPs encontram-se para consulta nos dossiês de direção 

de curso. 

 

 

1.8. – Preencher a situação aplicável sobre o último resultado do processo de verificação da conformidade EQAVET do 

sistema de garantia da qualidade 
 

A ESJR encontra-se alinhada com o Quadro de Referência Europeu de Garantia da Qualidade para o Ensino e a Formação Profissionais, sendo-lhe 

atribuído, em 14.01.2021, o Selo EQAVET, com validade de 3 anos. 

 

  

https://www.esc-joseregio.pt/wp-content/uploads/2021/09/PADDE-ESJR.pdf
https://www.esc-joseregio.pt/wp-content/uploads/2021/09/PADDE-ESJR.pdf
http://esc-joseregio.pt/wp-content/uploads/2013/10/Relat%C3%B3rio-ES-Jos%C3%A9-R%C3%A9gio.pdf_-Vila-do-Conde-401997.pdf
https://esc-joseregio.pt/avaliacao-externa/
https://esc-joseregio.pt/avaliacao-externa/


 

  

 
RP Anual/Escola Secundário José Régio – Vila do Conde Página 8 de 25 

1.9. – Súmula das recomendações constantes do relatório final relativo à última visita de verificação da conformidade 

EQAVET e das evidências do seu cumprimento 
 

A tabela que se segue apresenta as ações de melhoria do plano da Escola na vertente do EFP (incluindo as melhorias propostas pelos Peritos 

Externos ANQEP e as que já constavam no relatório do operador) e o resumo do que foi desenvolvido no último ano.  

 

 

Área de 

Melhoria 
Ação Descrição da Ação a desenvolver 

Data Início 

(mês/ano) 

Data 

Conclusão 

(mês/ano) 

Estado Resultado 

AM1 

A1 
Desenvolver atividades que tornem 

tempos e espaços acolhedores. 
setembro/2020 julho/2021 

● 

O índice de satisfação dos alunos, em 2021, situou-se 

nos 82%> 80% e o dos encarregados de Educação 

nos 86> 86%. 100%> 80% do número de sugestões 

apresentadas foram tratadas. 

 

A2 
Aumentar a participação dos alunos na 

vida da Escola. 
setembro/2020 julho/2021 

A3 Disponibilizar caixas de sugestões. novembro/2020 julho/2021 

AM2 A4 

Controlo dos módulos em atraso e 

contacto dos alunos para conclusão dos 

cursos. 

 

 

Reunir os Conselhos de Turma para 
balanço:  
1. Com propostas de atividades de apoio 
pedagógico aos alunos com mais 
dificuldades e comportamento menos 
adequados.  
2. Dinamizar projetos de forma a 

desenvolver competências para valorizar 

os alunos de excelência. 

setembro/2020 

 

 

 

 

 

 

setembro/2020 

 

 

julho/2021 

 

 

 

 

 

 

julho/2021 

 

 

● 

A taxa de abandono/desistência, em 2021, situou-se 

em 5,1% ( ≤ 15% ) e a taxa de conclusão dos cursos 

em 87% (> 75% ). A taxa de empregabilidade (a um 

ano), em 2020, era de 90,5% (> 80%). 

O número de relatos de ocorrências e medidas 

disciplinares foi de 9, envolvendo apenas 6 alunos. 

O número de alunos referenciados para a EMAEI foi 

de 15 alunos. 
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Área de 

Melhoria 
Ação Descrição da Ação a desenvolver 

Data Início 

(mês/ano) 

Data 

Conclusão 

(mês/ano) 

Estado Resultado 

A6 

Reunir a EMAEI para definição e revisão 

das medidas seletivas e adicionais de 

inclusão. 

setembro/2020 julho/2021 

 

AM3 
A7 

A Direção Pedagógica dinamiza o 

envolvimento dos encarregados de 

educação na vida comunidade escolar, 

nomeadamente na FCT, apresentando 

sugestões de locais de estágio e 

participando no seu processo de 

organização. 

setembro/2020 julho/2021 ● 

O índice de assiduidade dos pais/encarregados de 

educação nos eventos criados (reuniões de pais e 

encarregados de educação) situou-se nos 68% > 

50%. 

 

AAM4$ A8 Implementação de um projeto piloto no 
âmbito de um plano de mentorias. 

setembro/2020 julho/2021 ● 

O índice de implementação do projeto mentoria foi 

pouco expressivo, dado tratar-se de uma experiência 

piloto e devido à situação pandémica vivida em 

2021. 

AM5 A9 

Fomentar práticas de diferenciação 

pedagógica, trabalho colaborativo, 

autorregulação e avaliação formativa. 

setembro/2020 julho/2021 ● 

O índice de satisfação dos empregadores não foi 

recolhido devido à pandemia vivida em 2021. 

Foram realizadas 78 entrevistas aos alunos à entrada 

do seu percurso formativo.  

O número de projetos de qualidade e inovação da 

docência (projetos integradores, interdisciplinares e 

codocências) foi de 17 (12 projetos integradores e 

interdisciplinares e 5 codocências). 

AM6 

A10 
Dinamizar o núcleo IMT (Integração 

Mercado de Trabalho). 
setembro/2020 julho/2021 

● 

O número de entidades parceiras com protocolo, em 

2021, foi de 161 e o número de entidades que 

acolheram alunos na FCT foi de 155. 

Devido à pandemia, vivida em 2021, não houve 

qualquer participação em mostras de ofertas 

formativas na região. 

A11 Categorizar e vitalizar redes e parcerias. setembro/2020 julho/2021 

A12 Divulgar a Escola e oferta formativa em 

todas as escolas básicas da região e nas 
setembro/2020 julho/2021 
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Área de 

Melhoria 
Ação Descrição da Ação a desenvolver 

Data Início 

(mês/ano) 

Data 

Conclusão 

(mês/ano) 

Estado Resultado 

redes sociais. 

AM7 

A13 

Atualizar de forma clara e coerente, 

todos os documentos orientadores da 

Escola de acordo com o Projeto 

Educativo (PE). 

setembro/2020 julho/2021 

● 

Todos os documentos orientadores e estruturantes 

da escola são publicados nas suas redes de 

comunicação (site da escola, rede informática 

interna, etc.). 

O grau de satisfação dos colaboradores com os 

serviços situou-se nos 78%, valor que fica aquém do 

objetivo estabelecido ( >80%). 

A utilização das plataformas de comunicação (email, 

office365) e a difusão através das mesmas estão 

totalmente implementadas. 

Devido à pandemia vivida em 2021 não houve 

exposição de trabalhos de alunos no espaço escolar. 

A14 

Divulgar o PE o Regulamento Interno a 

toda a comunidade educativa, 

disponibilizando-os para consulta 

pública. 

setembro/2020 julho/2021 

A15 
Facilitar a organização pessoal de cada 

colaborador e das diversas equipas. 
setembro/2020 julho/2021 

A16 
Garantir a operacionalidade dos recursos 

informáticos e restantes equipamentos. 
setembro/2020 julho/2021 

A17 
Articular a gestão horizontal e vertical da 

Escola. 
setembro/2020 julho/2021 

A18 
Melhorar a Comunicação Interna e 

Externa. 
setembro/2020 julho/2021 

AM8 A19 

Definir e implementar critérios objetivos 

de avaliação das metas do projeto 

educativo, com recomendações de 

correção e melhoria. 

setembro/2020 julho/2021 ● 
Todos os anos é divulgado o relatório de avaliação 

interna à comunidade educativa. 
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II. Balanço dos resultados dos indicadores EQAVET selecionados, de outros em uso e da aferição dos descritores EQAVET/práticas de 

gestão  

 

De seguida descreve-se a dinâmica e a evolução dos indicadores monitorizados no âmbito do processo EQAVET, assim como a de outros (os mais 

relevantes em termos de impacto) que foram introduzidos para consolidar o processo de alinhamento com o quadro EQAVET e o sistema interno 

de garantia da qualidade. 

Em 2023 – metas a atingir 

A tendência resulta da comparação entre o último ano letivo avaliado no relatório do operador (2019/2020) e 2020/2021. 

 

 

Nº OBJETIVO INDICADOR 
2017 

(%) 

2018 

(%) 

2019 

(%) 

2020 

(%) 

2021 

(%) 
Tendência 

2023 

(%) 

1 
Taxa de conclusão dos cursos – 

60%. 
Taxa de conclusão dos cursos (Indicador EQAVET4a). 58,1 55,8 73,8 87,5 87,0 ↑ 60 

2 
Taxa de empregabilidade mínima – 

64%. 

Taxa de empregabilidade de antigos alunos (1 ano após a conclusão 

do curso) (Indicador EQAVET 5a). 
62,8 75,6 86,7 90,5 - ↑ 64 

3 

Taxa de diplomados a exercer 

profissões relacionadas e não 

relacionadas com o curso/AEF – 

60%. 

Nº de diplomados que se encontram no mercado de trabalho/nº 

diplomados total. (Indicador EQAVET 6ª.) 
58,1 66,7 52,6 57,5 54,5 ↓ 60 
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Nº OBJETIVO INDICADOR 
2017 

(%) 

2018 

(%) 

2019 

(%) 

2020 

(%) 

2021 

(%) 
Tendência 

2023 

(%) 

4 

Índice de satisfação dos 

empregadores com os seus 

colaboradores, os ex-alunos. 

Valor médio global obtido nos questionários de satisfação das 

empresas. 
(Indicador EQAVET 6b3) 

   81    

5 Taxa de procura em cursos EFP. 
Quantidade de pré-inscrições / quantidade de vagas abertas 

x100. 
- - 147 146 127 → 130 

6 Taxa de absentismo em cursos EFP. Nº total de faltas / Nº de horas de formação x100. - - - 3,9 8,7 ↑ 7 

7 Taxa de desistência em cursos EFP. 
Quantidade de alunos que anularam a matrícula / nº total de 

alunos do EPx100. 
- - - 5,3 5,1 ↓ 9 

8 Grau de satisfação dos alunos. Média das classificações do grau de satisfação dos alunos. - - - 85 82 ↓ 78 

9 
Grau de satisfação dos 

Encarregados de Educação. 

Média das classificações do grau de satisfação dos 

Encarregados de Educação. 
- - - 92 86 ↓ 83 
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• Relativamente à monitorização dos resultados dos indicadores selecionados regista-se o seguinte enquadramento/contextualização: 

o Decorrente da monitorização dos indicadores e da sistemática implementação de ações que visam a concretização dos 

objetivos definidos, podemos constatar tendências globalmente positivas ao longo dos últimos cinco anos. O indicador 

“Percentagem de alunos/formandos que completam cursos de EFP – 87%” apresenta resultados mais favoráveis face ao 

ponto de partida e já ultrapassa a meta estabelecida. 

 

o O indicador “Taxa de empregabilidade de antigos alunos (1 ano após a conclusão do curso)” aumentou quase 4 pontos 

percentuais e ultrapassou largamente a meta estabelecida, fruto do esforço de aproximação com os stakeholders externos 

mais relevantes e da dinamização de atividades de acompanhamento da formação em contexto de trabalho. 

 

o No âmbito do indicador “Percentagem de empregadores que estão satisfeitos com os formandos que completaram um curso 

de EFP”, realça-se a elevada percentagem em 2020 (81%), destacando-se, pela positiva, as competências relacionais e 

comunicacionais dos formandos. Em 2021 a taxa de resposta foi diminuta, o que não permitiu um estudo comparativo com 

efeito nos resultados globais. É também de referir que o resultado da taxa de desistência (5,1%) é inferior à meta 

estabelecida para 2023 que foi de 9%. As taxas de satisfação de alunos, encarregados de educação, docentes e não docentes 

apresentam valores iguais ou superiores a 82%, ultrapassando, em todos os casos, a meta estabelecida. A taxa de satisfação 

do pessoal não docente, apesar de mais baixa (74%), é superior à meta estabelecida e apresenta uma tendência positiva. 

 

Nº OBJETIVO INDICADOR 
2017 

(%) 

2018 

(%) 

2019 

(%) 

2020 

(%) 

2021 

(%) 
Tendência 

2023 

(%) 

10 Grau de satisfação dos Docente. Média das classificações do grau de satisfação dos Docentes - - 81 83 82 → 70 

11 
Grau de satisfação do Pessoal Não 

Docente. 

Média das classificações do grau de satisfação dos Não 

Docentes 
- - - 57 74 ↑ 70 
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o O indicador “Nº total de diplomados que se encontram no mercado de trabalho/ nº diplomados total” apresenta ainda uma 

taxa inferior à meta proposta para 2023. Este facto poderá dever-se à pandemia da COVID-19 e à necessidade da 

implementação do ensino à distância. No que se refere às taxas de procura e de absentismo, também apresentam ainda 

valores inferiores à meta proposta para 2023. Apesar deste resultado, regista-se, no entanto, um ligeiro aumento da oferta 

de emprego dos formandos. 

 

 

 

 

 

  



 

  

 
RP Anual/Escola Secundário José Régio – Vila do Conde Página 15 de 25 

 

No que diz respeito ao alinhamento com os descritores EQAVET / práticas de gestão, realçam-se as seguintes evoluções / alinhamentos: 

 

1. Fase de Planeamento 

 

Práticas de gestão Atividades concretizadas 

P1 - As metas/objetivos estabelecidos pelo 
operador estão alinhados com as políticas 
europeias, nacionais e regionais. 

• Aprovação do Projeto Educativo da Escola (PEE) com os contributos 
da comunidade educativa. 

• Projeto EQAVET concluído com selo atribuído a três anos. 

• Alinhamento com as orientações do Governo e da Rede da EFP – ex. 
oferta formativa para 21/22. 

• Elaboração do PADDE. 

P2 - As ações delineadas traduzem a visão 
estratégica partilhada pelos stakeholders 
internos e externos. 

• Identificação dos stakeholders e sua relevância, necessidades e 
expectativas no âmbito do alinhamento com o referencial EQAVET. 

P3 - A relação entre as metas/objetivos 
estabelecidos e a sua monitorização através 
dos indicadores é explícita. 

• Monitorização dos indicadores no âmbito do alinhamento EQAVET. 

• Alinhamento entre os referenciais EQAVET e os instrumentos de 
gestão com o PE e com o PAA. 

P4 - A atribuição de responsabilidades em 
matéria de garantia da qualidade é explícita. 

• Formalização, através de nomeações e da Equipa interna de 
Autoavaliação para garantia da qualidade. 

P5 - Parcerias e iniciativas de cooperação com 
outros operadores são planeadas. 

• Consolidação e manutenção dos protocolos existentes. 

• Alargamento de parcerias, nomeadamente, com o CMIA e 
Universidade do Porto. 

• Participação em atividades/projetos dos clubes existentes na 
escola, dinamizados pelas estruturas da escola. 

P6 - O sistema de garantia da qualidade em 
uso é explícito e conhecido pelos 
stakeholders internos e externos. 

• Reforço da divulgação do alinhamento EQAVET e das iniciativas da 
garantia da qualidade nas atas de CT, DT e DC. 

• Divulgação no site e na entrada principal da escola. 

P7 - Os profissionais participam, desde o 
início, no planeamento dos diferentes 

• Estruturas e formatos de participação e envolvimento no sistema 
interno de garantia da qualidade decorrentes do regulamento 
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Práticas de gestão Atividades concretizadas 

aspetos da oferta formativa, incluindo o 
processo de garantia da qualidade. 

interno (Conselho Pedagógico, Diretores de Curso e Diretores de 
Turma). 

• Definição de critérios de avaliação e elaboração de planificações em 
Departamento e grupo disciplinar. 

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. 

• Melhorias nas etapas e alinhamento com empregadores e com 
formandos, no âmbito da formação em contexto de trabalho (A 
caderneta comtempla um item em que o responsável pelo 
acompanhamento na empresa avalia a formação). 

• Reuniões com encarregados de educação e acompanhamento 
durante as contingências decorrentes da pandemia. 

• Reuniões do Conselho Pedagógico, Diretores de Curso e Diretores 
de Turma. 

P9 - Os planos de ação traduzem as 
mudanças a introduzir em função da 
informação produzida pelos indicadores 
selecionados. 

• Definição de metas para o plano de melhorias com base na recolha 
e sistematização inicial de indicadores EQAVET. 

• Alinhamento entre o plano de melhoria, o plano de atividades e o 
PADDE. 

P10 - O processo de autoavaliação, 
consensualizado com os stakeholders 
internos e externos, é organizado com base 
na informação produzida pelos indicadores 
selecionados. 

• Aplicação e tratamento de inquéritos a professores, formandos e 
entidades de acolhimento (residual). 
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2. Fase de Implementação 
 

Práticas de gestão Atividades concretizadas 

I1 - Os recursos humanos e 
materiais/financeiros são dimensionados e 
afetados de forma a alcançar os objetivos 
traçados nos planos de ação. 

• Orçamento, plano anual de atividades e recursos afetos à EFP. 

• Plano de ensino à distância – Contingência / Pandemia. 

• Plataforma Teams como suporte às aulas, ao trabalho de formação 
em contexto de trabalho e à prática simulada. 

• Atualização do site institucional. 

• Novos recursos no âmbito do PADDE. 

I2 - Ações de formação contínua são 
disponibilizadas com base em necessidades 
de desenvolvimento de competências dos 
profissionais. 

• Plano de formação com o CFAE. 

I3 - Os profissionais frequentam 
periodicamente as ações de formação 
disponibilizadas e colaboram com os 
stakeholders externos para melhorar o seu 
desempenho. 

• Plano de formação com o CFAE. 

• Capacitação para utilização de ferramentas tecnológicas no âmbito 
do plano de ensino à distância. 

I4 - As parcerias estabelecidas são utilizadas 
como suporte da implementação dos planos 
de ação. 

• Implementação e reforço das parcerias no âmbito da formação em 
contexto de trabalho. 

I5 - As mudanças são introduzidas de acordo 
com os planos de ação de melhoria definidos 

• Implementação do Plano de Melhoria. 

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. 

• Monitorização regular dos indicadores escolhidos para o 
alinhamento EQAVET e de outros no âmbito do plano de atividades 
e do PADDE. 
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3. Fase de Avaliação 

Práticas de gestão Atividades concretizadas 

A1 - Mecanismos de alerta precoce para 
antecipar desvios aos objetivos traçados 
estão instituídos. 

• Monitorização do plano de melhoria. 

• Monitorização trimestral dos indicadores chave. 

• Reuniões intercalares no 1º período. 

A2 Mecanismos que garantam o 
envolvimento dos stakeholders internos e 
externos na avaliação estão instituídos. 

• Inquéritos aplicados a formandos, ex-formandos/diplomados, 
entidades empregadoras e encarregados de educação. 

A3 Os resultados da avaliação são 
discutidos com os stakeholders internos e 
externos. 

• Reuniões e apresentação de contas e dos relatórios de gestão no 
Conselho Geral. 

• Realização das Provas de Aptidão Profissional, com reuniões com os 
júris (entidades empregadoras, meio académico, etc.) onde são 
debatidos temas relacionados com a avaliação e satisfação dos 
stakeholders externos. 

• Reforço do acompanhamento na formação em contexto de trabalho 
e da colocação dos diplomados. 

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. 

• Monitorização e avaliação do painel de indicadores chave no 
âmbito do sistema interno de garantia da qualidade. 

A5 As melhorias a introduzir a nível de 
processos e resultados têm em conta a 
satisfação dos stakeholders internos e 
externos. 

• Consolidação da aplicação de inquéritos à satisfação, aplicados a 
formandos, ex-formandos/diplomados, entidades de acolhimento, 
entidades parceiras e encarregados de educação. 
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4. Fase de Revisão 
 

Práticas de gestão Atividades concretizadas 

R1 - Os resultados da avaliação e os 
procedimentos necessários à revisão das 
práticas existentes consensualizados com os 
stakeholders são tornados públicos. 

• Reforço da informação sobre o sistema interno de garantia da 
qualidade no site institucional. 

R2 - O feedback dos stakeholders internos e 
externos é tido em consideração na revisão 
das práticas existentes. 

• Resultados dos inquéritos da avaliação dos encarregados de 
educação. 

• Resultados dos inquéritos da avaliação dos formandos. 

• Resultados dos inquéritos da avaliação dos empregadores e 
parceiros. 

• Adequação do plano de ensino à distância às necessidades dos 
formandos. 

R3 - Os resultados da avaliação e as 
mudanças a introduzir sustentam a 
elaboração dos planos de ação adequados. 

• Plano de atividades de 2021/2022 alinhado, com integração das 
ações previstas no PADDE e no núcleo de inovação. 

• Plano de melhoria trianual revisto resultante do alinhamento com 
os referenciais EQAVET e da revisão do projeto educativo. 

• Relatório de progresso de 1º ano para manutenção do alinhamento 
com os referenciais EQAVET no sistema interno de garantia da 
qualidade (janeiro 2022). 

R4 - Revisões são planeadas e informam a 
regular atualização das práticas. 

• Plano de melhoria revisto. 

• Monitorização e avaliação da formação em contexto de trabalho 
através dos indicadores chave. 
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5. Diálogo Institucional 

Atividades concretizadas 

• Canais de relacionamento alternativo com os encarregados de educação, durante o período de contingência e de 
vigência do plano de ensino à distância (ex. reuniões via Teams). 

• Reuniões regulares com os encarregados de educação. 

• Site institucional da Escola atualizado. 

• Participação na rede da EFP. 

• Parceria com a Autarquia e representatividade no domínio da EFP nos fóruns e decisões estratégicas relativas à região. 

• Reforço da parceria com o CFAE. 

 

 

6. Ciclo de garantia e melhoria da qualidade da oferta de EFP 
 

Atividades concretizadas 

• Continuidade dos ciclos de melhoria contínua com a conclusão do Projeto EQAVET em 14.01.2021. 

• Implementação, avaliação e revisão do plano de melhoria. 

• Revisão do projeto educativo. 

• Elaboração do PADDE. 
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III. Melhorias a introduzir na gestão da oferta de EFP face ao balanço apresentado no ponto II  

 

3.1. Identificação das áreas de melhoria, objetivos e metas a alcançar  

 

Área de 

Melhoria 
Descrição da Área de Melhoria Objetivo 

Descrição do objetivo e metas a alcançar  

(quando disponível, indicar o ponto de partida) 

AM1 Criar na Escola um ambiente acolhedor. 

O1 
Grau de satisfação dos formandos, pais/encarregados de educação, pessoal docente e 

pessoal não docente superior a 3 numa escala de 1 a 4. (≥80%) 

O2 Tratamento de todas as sugestões apresentadas. (≥80%) 

AM2 Promover o sucesso educativo. 

O3 Taxa de abandono/desistência inferior ou igual a 15%. 

O4 Taxa de conclusão dos cursos superior a 75%. 

O5 Taxa de empregabilidade após a conclusão dos cursos superior a 80%. 

O6 
Nº de relatos de ocorrências e de medidas disciplinares (≤5%, em relação ao ano 

anterior). 

O7 Nº de formandos referenciados para a EMAEI e, respetiva, taxa de sucesso (≥75%). 

AM3 
Envolver pais/encarregados de educação na vida 

escolar dos seus educandos 
O8 Taxa de assiduidade dos pais/EE nos eventos criados superior a 50%. 

AM4 Implementar o projeto de mentoria. 

O9 
Nº de formandos envolvidos no projeto de mentoria (mentores e mentorandos) e, 
respetiva, taxa de sucesso dos mentorandos (≥75%). 

O10 
Grau de satisfação dos formandos envolvidos no projeto de mentoria superior a 3 
numa escala de 1 a 4. (≥80%) 

AM5 
Avaliar de forma regular a adequação curricular e 

pedagógica da oferta formativa às exigências do 
O11 Grau de satisfação dos empregadores superior a 3 numa escala de 1 a 4.  (≥75%) 
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tecido empresarial e ao perfil de aprendizagem 

dos alunos. 
O12 

Taxa de entrevistas e testes psicotécnicos realizados aos formandos à entrada do 
curso superior a 75%. 

O13 
Nº de projetos integradores, interdisciplinares, wokshops e concursos em que os 
formandos participaram. 

O14 
Nº de exposições de trabalhos realizados pelos formandos dentro e fora do espaço 
escolar. 

AM6 

Manter uma forte ligação com o tecido 

empresarial e social da comunidade local, nacional 

e internacional. 

O15 Nº de entidades parceiras com Protocolo. 

O16 Nº de entidades que acolhem formandos na FCT. 

O17 
Nº de participações dos formandos em eventos de mostras de ofertas formativas e de 
visitas a empresas. 

AM7 
Elaborar documentos estruturantes e orientadores 

da Escola ajustados ao PEE. 

O18 
Publicação e atualização dos documentos estruturantes e orientadores da Escola, nos 
principais canais de comunicação (site, rede informática interna, etc.). 

O19 

Grau de satisfação dos formandos, pais/EE, pessoal docente e não docente com a 
forma como a comunicação interna é realizada, foi superior a 3 numa escala de 1 a 4. 
(≥80%) 

AM8 Implementar um sistema de avaliação interna. O20 
Realização de relatórios de avaliação interna e divulgação dos mesmos à comunidade 
educativa. 
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3.2. Identificação das ações a desenvolver e sua calendarização 
 

Área de 

Melhoria 
Ação Descrição da Ação a desenvolver 

Data Início 

(mês/ano) 

Data 

Conclusão 

(mês/ano) 

AM1 

A1 
Desenvolver atividades que tornem os tempos letivos e os espaços escolares mais 

acolhedores.  
setembro/2021 julho/2022 

A2 Aumentar a participação dos formandos na vida da Escola.  setembro/2021 julho/2022 

A3 Fomentar a utilização das caixas de sugestões.  setembro/2021 julho/2022 

AM2 

A4 Controlar os módulos em atraso e contacto dos formandos para conclusão dos cursos. setembro/2021 julho/2022 

A5 Reunir os Conselhos de Turma para:  
     1. propor atividades de apoio pedagógico aos formandos com mais dificuldades e                   

comportamento menos adequados.  
     2. dinamizar projetos para o desenvolvimento de competências. 

setembro/2021 julho/2022 

A6 Reunir a EMAEI para aplicação/revisão das medidas universais, seletivas e adicionais de 
inclusão. 

setembro/2021 julho/2022 

AM3 A7 
Promover o envolvimento dos pais/encarregados de educação na vida escolar, 
nomeadamente na FCT, apresentando sugestões de locais de estágio e participando no 
processo de organização. 

setembro/2021 julho/2022 

AM4 A8 Implementar o projeto de mentoria. setembro/2021 julho/2022 

AM5 A9 Fomentar práticas de diferenciação pedagógica, trabalho colaborativo, autorregulação e 
avaliação formativa.  

setembro/2021 julho/2022 

AM6 

A10 Dar continuidade ao núcleo IMT (Integração Mercado de Trabalho). setembro/2021 julho/2022 

A11 Categorizar e vitalizar redes e parcerias. setembro/2021 julho/2022 

A12 Divulgar a Escola e oferta formativa em escolas básicas da região e  em redes sociais. setembro/2021 julho/2022 

AM7 

A13 Atualizar de forma clara e coerente, todos os documentos orientadores da Escola de 
acordo com o PEE. 

setembro/2021 julho/2022 

A14 Apresentar e divulgar os documentos estruturantes e orientadores a toda a comunidade 
educativa, disponibilizando-os para consulta pública. 

setembro/2021 julho/2022 
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A15 Facilitar a organização pessoal de cada colaborador e das diversas equipas.  setembro/2021 julho/2022 

A16 Garantir a operacionalidade dos recursos informáticos e restantes equipamentos. setembro/2021 julho/2022 

A17 Articular a gestão horizontal e vertical da Escola. setembro/2021 julho/2022 

A18 Melhorar a comunicação interna e externa. setembro/2021 julho/2022 

AM8 A19 Definir e implementar critérios objetivos de avaliação das metas do PEE, com 
recomendações de correção e melhoria. 

setembro/2021 julho/2022 
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IV. Reflexão sobre a aplicação do ciclo de garantia e melhoria da qualidade e a participação dos stakeholders  internos e externos na 

melhoria contínua da oferta do EFP 

 

No que diz respeito ao alinhamento com os descritores EQAVET/práticas de gestão, realçam-se as seguintes evoluções no ano letivo de 2020/2021, no 

sistema interno de garantia da qualidade da Escola: 

 
• Renovação da equipa interna de garantia da qualidade e autoavaliação. 

 

• Elaboração do PADDE, em estreito alinhamento com o plano de melhoria em curso, com os referenciais EQAVET e com o plano de atividades para 2021/2022. 
 

• Implementação, monitorização, revisão e ajustamento no plano de melhoria, conforme os referenciais e as práticas de gestão EQAVET adotadas. 
O plano de melhoria foi concretizado em 75%. Estão em curso outros 12,5%, faltando iniciar 12,5% das ações proposta. As novas ações de melhoria agora 
introduzidas no processo de melhoria, sendo estruturantes, permitem manter o equilíbrio na exequibilidade do plano, até ao momento da renovação da 
atribuição do selo EQAVET. 
 

• Criação de uma componente específica no plano de atividades 2021/2022 para o ensino e formação profissionais, que até agora não tinha esse nível de 
visibilidade. 
 

• Reformulação das ferramentas de autoavaliação tendo como base as práticas de gestão e o referencial EQAVET, para simplificar e tornar mais amigável o 
processo de autoavaliação anual. 
 

Os Relatores   

_______________________________________________________ 

(António Almeida, Diretor da Escola Secundária José Régio – Vila do Conde) 

 

_______________________________________________________  

(Cristina Estrada, Responsável da qualidade/equipa EQAVET) 

 

Vila do Conde, 14 de janeiro de 2022 


