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O Plano de Ação decorre das opções assumidas pela instituição, sobre o processo de alinhamento, explicitadas no Documento Base. Tais opções são 
traduzidas no plano através da definição dos objetivos do processo de alinhamento, ou seja, as mudanças a implementar (no sistema de garantia da 
qualidade em uso ou a criar) para colmatar as lacunas existentes face aos referentes do processo de alinhamento com o Quadro EQAVET. 

Os objetivos do processo de alinhamento, a definir pelo operador de EFP com os seus stakeholders, em função das respetivas circunstâncias, poderão 
abranger nomeadamente: 

- A visão do operador sobre a garantia e melhoria da qualidade da oferta de EFP e os princípios que lhe estão subjacentes; 

- A conjugação dos objetivos estratégicos da instituição com as políticas e estudos prospetivos para EFP; 

- A articulação do plano de formação dos professores e outros colaboradores com as opções estratégicas da instituição; 

- Os objetivos e metas a alcançar e os indicadores e descritores a utilizar na gestão global e intermédia da oferta de EFP; 

- A variedade de parcerias a estabelecer para suporte da atividade da instituição e das suas opções estratégicas; 

- A variedade dos projetos a proporcionar aos alunos para favorecer a sua aprendizagem e autonomia; 

- As metodologias a utilizar na recolha, análise de dados/feedback e identificação de melhorias a introduzir na gestão da oferta de EFP; 

- As metodologias para a mobilização dos stakeholders visando a melhoria contínua da oferta de EFP; 

- A estratégia para monitorização de processos e resultados na gestão da oferta de EFP; 

- A informação a disponibilizar sobre a melhoria contínua da oferta de EFP. 

 

No Plano de Ação, a articulação dos objetivos a definir para o processo de alinhamento com os objetivos estratégicos da instituição deve ser tornada 
explícita através da identificação clara entre uns e outros, isto é, entre objetivos do processo de alinhamento e objetivos estratégicos para os quais esses 
concorrem. 
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Relativamente a cada um dos objetivos do alinhamento são estabelecidas as metas a atingir (quantificadas ou descritivas), os prazos a respeitar, assim como 
as formas de monitorização a adotar, em função da natureza e temporalidade dos objetivos visados. Sempre que o ponto de partida seja conhecido, deverá 
ser apresentado. 

Face a cada um dos objetivos do alinhamento são identificadas as atividades a desenvolver para os cumprir. De destacar, neste âmbito, a grande 
centralidade que o referencial para o alinhamento assume na definição dos objetivos e atividades para o processo de alinhamento. De facto, a 
especificidade dos objetivos e atividades definidos no Plano de Ação, visando concretizar o compromisso do operador de EFP e dos seus stakeholders com o 
alinhamento do sistema de garantia da qualidade com o Quadro EQAVET e com a melhoria contínua da oferta de EFP, radica grandemente nos descritores 
EQAVET/práticas de gestão que integram o referencial para o alinhamento (ANEXO 1) e deve também ter em conta o conjunto de indicadores EQAVET 
selecionados que complementa o referencial (cf. Ponto 4.2). 

Relativamente a cada uma das atividades será de discriminar, nomeadamente: (i) os responsáveis (funções/cargos) e outros envolvidos, (ii) os produtos 
resultantes (alterações, ajustamentos, novas medidas) e os prazos implicados, assim como (iii) as formas de divulgação implicadas, sempre que aplicável. 

Neste âmbito, é importante definir metas quantificadas ou descritivas a atingir, associadas aos objetivos de curto e médio prazo e às respetivas atividades 
enunciadas, de forma a possibilitar a verificação do seu cumprimento. 

Assim, o Plano de Ação constitui-se como um plano de trabalho detalhado orientador do processo de alinhamento, cujo desenvolvimento constitui a base 
do processo cíclico de melhoria da qualidade da EFP a empreender pela instituição, favorecendo a aprendizagem conjunta dos processos de melhoria 
contínua das práticas de gestão da EFP. 
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Atividade Responsável Envolvidos Objetivo Recursos 
Necessários 

Data Início/fim 
(duração) Periodicidade Resultados 

Esperados 

A1 - Reunião 
EQAVET Atualização  
do documento base 

Departamento  
Qualidade  

Direção e 
stakeholders 
selecionados 

redefinir objetivos, 
atividades e estratégias a 
implementar no âmbito do 
sistema EQAVET 

Sala de reuniões e 
projetor 

1.º semestre e 2º 
semestre Anual 

Definição de objetivos e 
metas quantificáveis. 
Definição de estratégias 
e atividades. 

A2 – Auscultação 
aos empregadores / 
parceiros 

Departamento 
Qualidade 

Diretor e 
Associação 
Empresarial  

Potenciar os indicadores 
EQAVET 

Questionário em 
papel/Google Docs 13 a 17 de janeiro 2022 Anual 

Alinhamento entre 
formação e 
necessidades 

A3 – Seminário para 
empregadores/ 
parceiras 

Departamento  
Qualidade 

Diretores de 
Curso e 
Formandos 

Potenciar os indicadores 
EQAVET 

Grande Auditório, 
stands e mesa 
redonda 

27 de maio 2022 Anual  
Incremento nas taxas de 
colocação em 
programas de EFP 

A4 – Aplicação de 
inquéritos aos 
formandos 

Departamento 
Qualidade 

Psicóloga e 
diretores de 
curso e turma 

Potenciar os indicadores 
EQAVET e a perceção 
acerca do EFP 

Sala TIC e Google 
Docs. 

Janeiro de 2022 
(Setembro de 2022) Anual 

Incremento nas taxas de 
conclusão em 
programas de EFP 

A5 – Aplicação de 
inquéritos aos PEEs 

Serviço de 
Psicologia 

Psicóloga e 
diretores de 
turma 

Potenciar os indicadores 
EQAVET e a perceção 
acerca do EFP 

Inquéritos em 
papel e PC 

Janeiro de 2022 
(Setembro de 2022) Anual  

Incremento nas taxas de 
conclusão em 
programas de EFP 

A6 – Redes Sociais  Departamento 
Comunicação 

Diretores de 
Curso 

Dinamizar e promover 
atividades realizadas em 
sala de aula/eventos 

Sala prática Dezembro de 2021 a 
Julho de 2022 Anual  

Inovar e dar a 
conhecer/apresentar os 
cursos à comunidade 

A7 - Monitorização 
dos resultados das 
aprendizagens / 
Gestão documental 

Equipa de 
Autoavaliação / 
Departamento 
Qualidade 

Diretor e 
equipa de 
autoavaliação 

Medir os indicadores 
EQAVET 

Documentos 
internos, GIAE e PC 

Ao longo do ano com 
enfoque no final dos 
períodos letivos 

Anual Quantificação do 
Indicadores EQAVET 

A8 – Contactos 
entre formandos e 
empregadores 

Diretores de 
curso 

Formandos, 
empregadores 
e entidades  

Potenciar os indicadores 
EQAVET Sala no local de FCT 

Março/abril de 2022 (ano 
3) 
Maio/junho de 2022 (ano 
2) 

Anual  Melhoria dos resultados 
dos indicadores EQAVET 

A9 – Apresentação 
do EFP aos PEEs e 
futuros formandos 

Departamento 
Qualidade 

Diretores de 
curso e 
formandos 

Potenciar os indicadores 
EQAVET e a perceção 
acerca do EFP 

Grande auditório e 
stands (um por 
curos) 

1 de junho de 2022 Anual  
Incremento nas taxas de 
colocação e conclusão 
em programas do EFP 

A10 - Formação 
comportamental 2 
– 11ª ano 

Serviço de 
Psicologia 

Psicólogo e 
diretores de 
turma 

Potenciar os indicadores 
EQAVET 

Sala de aula, 
projetor 

14-02-2021 a 28-02-2022  
(4 horas) Anual Melhoria dos resultados 

dos indicadores EQAVET 
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A10- Formação 
comportamental 2 
– 12º ano 

Serviço de 
Psicologia 

Psicólogo e 
diretores de 
turma 

Potenciar os indicadores 
EQAVET 

Sala de aula, 
projetor 

24-01-2022 a 28-01-2022  
(4 horas) Anual Melhoria dos resultados 

dos indicadores EQAVET 

A11 - Reunião 
EQAVET – analise 
formação 

Departamento 
Qualidade 

Direção e 
stakeholders 
selecionados 

Analisar os resultados dos 
indicadores, encontrar 
novas formas de intervir 
nos indicadores e 
identificar variáveis de 
contexto prejudiciais ao 
sucesso da intervenção 

Sala de reuniões e 
projetor 

28-02-2022 a 04-04-2022  
(4 horas) Anual 

Inovar na intervenção 
direta aos indicadores 
EQAVET 

A12 – Apresentação 
do relato produzido 

 
Diretor e 
Equipa EQAVET 

Diretor, 
Conselho 
Pedagógico e 
Conselho Geral 

Analisar os resultados dos 
indicadores, encontrar 
novas formas de intervir 
nos indicadores e 
identificar variáveis de 
contexto prejudiciais ao 
sucesso da intervenção 

Sala de reuniões e 
projetor setembro de 2022 Anual 

Inovar na intervenção 
direta aos indicadores 
EQAVET 

A13 – Criação de 
publicidade/stands  

Departamento 
Qualidade  

Diretores de 
Curso 

Potencializar/angariar 
formandos à comunidade 
local  

Locais escolares  março 2022  2º semestre   
Promoção e divulgação 
dos cursos ao meio 
envolvente 

A14 – Atualização 
Website 

Departamento 
Comunicação  

Diretor de 
curso e 
formandos  

Promover e dar a conhecer. 
Toda a comunidade 
envolvente os cursos do 
agrupamento e ofertas de 
emprego.  

Computador  Setembro de 2021 a Abril 
de 2022 Anual 

Conhecimento à 
comunidade sobre a 
formação local e 
empregabilidade  

A15 – Mostra do 
ensino profissional  

Departamento 
Qualidade 

Diretores de 
curso e 
formandos 

Apresentar todas as ofertas 
informativas da escola Recinto Escolar 31 de março 2022 2º semestre  Promover os cursos aos 

alunos do 9º ano 

A15 – Criação feira 
das profissões e 
clubes Mostra 
empresarial CLDS 

Departamento 
Qualidade 

Diretores de 
curso e 
formandos 

Apresentar aos 
stakeholders externos.  Recinto Escolar  1 de junho  2022 2º semestre 

Promover os cursos 
profissionais os 
empresários locais 

A16 – 
Internacionalização 
– ERASMUS + 

Programa 
ERASMUS +  

Equipa 
Erasmus, 
pedagógica e 
parceiros 
internacionais 

Credibilizar o ensino e 
formação profissional; 
Dotar aos formandos mais 
e melhores competências 
tanto a nível profissional 
como pessoal; 

Sala de projetos; 
empresas 
internacionais 

Abril de 2022 2º semestre Promover os cursos 
profissionais  
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A17 – Formação 
Higiene e Segurança 
no Trabalho  

Departamento 
Qualidade 

Diretores de 
curso e 
formandos 

Cursos Técnico de 
Restaurante/Bar e Técnico 
de Óptica Ocular  

Sala de aula e 
projetor Outubro de 2021 1º semestre  Promover a segurança 

nos locais de trabalho 
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