RO | Escola Profissional da Região Alentejo (EPRAL) – Évora.
1

RELATÓRIO DO OPERADOR

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

1.1 Indicar o nome da entidade formadora.
ESCOLA PROFISSIONAL DA REGIÃO ALENTEJO

1.2 Indicar a morada e contactos da entidade formadora.
Avenida Dinis Miranda, 116 7005-140 Évora]
[Telefone: 00351266759100]
[E-mail: geral@epral.pt

1.3. Indicar o nome, o cargo e contactos do responsável da entidade formadora.
Cláudio Carvalho Ramos]
Diretor da EPRAL
Telefone: 00351266759100
e-mail: director@epral.pt

1.3.1 Indicar o nome da entidade proprietária e respetivo representante.
FUNDAÇÃO ALENTEJO
Fernanda Carvalho Ramos, Presidente.
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1.4 Apresentar, de forma sucinta, a missão, a visão e os objetivos estratégicos da instituição
para a educação e formação profissional (EFP) dos jovens, no contexto da sua intervenção.
Tendo presente a sua “oferta formativa autorizada”, o perfil de especialização e o seu histórico
em matéria de resultados, o desenvolvimento da oferta formativa da EPRAL deve acompanhar
as expetativas de desenvolvimento regional no Alentejo, atendendo às prioridades de formação
e de qualificação de recursos humanos, seja na resposta a necessidades de mão-de-obra
qualificada já salientadas e com expetativas de rápida empregabilidade, em setores
consolidados da atividade económica regional (como sejam, a título de exemplo, o
agroalimentar, a hotelaria e o turismo, as indústrias criativas e culturais, a saúde e a educação),
seja quanto a necessidades de formação e de qualificação de recursos humanos em áreas
económicas emergentes e/ou em consolidação (como sejam, por exemplo, as redes
informáticas e os sistemas de segurança informática, os multimédia, os sistemas de automação
e comando, os sistemas de informação geográfica no apoio à mobilidade e gestão do território),
acrescendo o importante setor-suporte e transversal à economia da administração, gestão,
distribuição e marketing (gestão, marketing, relações públicas e publicidade, comércio e
vendas).
Pretendemos, neste amplo contexto de desígnios, prioridades, expetativas e oportunidades,
contribuir para a fixação da população, para a atração de novos residentes e de projetos de
investimento produtivo de valor acrescentado, através da formação e qualificação profissional
de jovens, assumindo a disponibilidade de mão-de-obra qualificada enquanto fator locativo
decisivo na atração do investimento produtivo e na instalação de empresas no Alentejo, tendo
também presentes as orientações o objetivos da estratégia europeia em matéria de educaçãoformação.
Assim, a EPRAL tem como missão ministrar aos seus alunos e formandos uma formação de
elevada qualidade, por forma a que desenvolvam saberes e competências que lhes permitam
iniciar e desenvolver um percurso formativo ao longo da vida, possibilitando-lhes uma inserção
sustentável no mercado de trabalho, ou o prosseguimento de estudos superiores, em
conformidade com os projetos de vida dos seus diplomados.
A formação ministrada na EPRAL é sustentada na excelência de um processo educativo integral,
conduzido e concretizado por profissionais de reconhecida competência.
No plano do modelo pedagógico, no planeamento, organização e desenvolvimento dos
processos de ensino-aprendizagem, a EPRAL adota a “Estrutura Modular”, enquanto modelo de
referência, possibilitando a construção de percursos formativos flexíveis, ajustados às
necessidades e interesses dos seus alunos, tendo em vista o sucesso escolar e educativo de
todos.
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A Direção da EPRAL, em articulação com a Direção Pedagógica, promoverão a melhoria contínua
de todos os seus processos e fomentarão uma cultura de inovação associada à procura
permanente das melhores oportunidades de aprendizagem para os seus alunos.
Em suma, a EPRAL tem como missão fundamental contribuir para o desenvolvimento da
sociedade, proporcionando aos jovens formação qualificante e saberes-fazer efetivos que lhes
permitam um desempenho profissional de excelência e uma plena integração na sociedade e no
mundo laboral, em particular. Desta forma, a Escola Profissional da Região Alentejo:
a) organiza a formação nos diversos níveis de educação e formação, integrados em percursos
diversificados de qualificação profissional e de certificação escolar, com vista a dotar os
jovens e os adultos de saberes e de competências que lhes propiciem uma inserção
sustentável no mundo do trabalho;
b) desenvolve plataformas e processos de aproximação entre a escola e as instituições
económicas, empresariais, socioprofissionais, associativas, sociais e culturais do tecido social,
bem como entre a escola e as instituições públicas, às escalas, local, regional, nacional e
internacional;
c) faculta aos alunos contactos com o mundo do trabalho e experiências profissionalizantes,
estruturados e inseridos na formação, preparando-os para a inserção socioprofissional,
designadamente através da realização de estágios curriculares (formação em contexto real
de trabalho);
d) promove, conjuntamente com outros agentes, organizações e instituições, a concretização
de um projeto de formação de recursos humanos qualificados, que responda às necessidades
reais e prospetivas do desenvolvimento integrado do país e da região Alentejo;
e) faculta aos alunos uma sólida formação geral, científica e tecnológica, capaz de os preparar
para a vida profissional e para o prosseguimento de estudos;
f) implementa uma oferta diversificada de cursos profissionais de nível secundário;
g) promove o reconhecimento, a validação e a certificação das competências adquiridas ao
longo da vida, através das vias formais e não formais, reconhecendo sistemas alternativos de
aquisição de conhecimentos e de aprendizagens.
Na atual visão, a EPRAL pretende continuar a afirmar-se como a escola profissional de referência
na região Alentejo, em Portugal e na Europa.
No quadro do atual Projeto Educativo (2018-2021), a EPRAL propõe-se, no seu Projeto
Educativo, a atingir os seguintes objetivos, estruturados em cinco eixos/domínios de ação:
1. Eixo/Domínio da Política Educativa
 Alargar o leque de oferta formativa da escola e responder positivamente ao plano estratégico
nacional de cumprimento da escolaridade obrigatória de 12 anos, de promoção do sucesso
educativo e de redução do abandono escolar.
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2. Eixo/Domínio dos Resultados
 Melhorar os resultados obtidos pelos alunos dos cursos profissionais.
 Reduzir o abandono escolar.
 Aumentar a empregabilidade e o prosseguimento de estudos dos alunos que concluem o
ensino profissional.
 Fomentar o associativismo e a participação dos alunos nos órgãos de governo da EPRAL.
 Apoiar iniciativas e a participação da comunidade escolar em ações de voluntariado social.
3. Eixo/Domínio da Pedagogia/Prestação do Serviço Educativo
 Desenvolver processos de ensino-aprendizagem por projeto, e em projetos
interdisciplinares, facilitadoras de articulações curriculares, da gestão flexível do currículo e
promotoras da autonomia dos alunos.
 Promover a flexibilidade curricular e o trabalho colaborativo entre professores, através da
dinamização e apoio à realização de sessões de trabalho com vista à planificação de
estratégias e de atividades interdisciplinares.
 Melhorar a atribuição do serviço docente e a organização física dos horários escolares
estabelecendo novos critérios-base.
 Promover a partilha de boas práticas, a paridade e reflexividade sobre o trabalho docente.
 Disponibilizar, a alunos, famílias e docentes, uma valência estruturada e especializada de
apoio psicológico, psicopedagógico e de orientação vocacional, facilitadora da integração
escolar dos jovens na comunidade escolar.
 Monitorizar o desempenho dos professores em situações reais de ensino aprendizagem.
 Dinamizar projetos de intercâmbio e/ou de mobilidade internacional de alunos e de
professores.
4. Eixo/Domínio da Liderança e Gestão:
 Desenvolver ações de formação de professores, de iniciativa própria ou através de
programas de formação profissional, em particular nas áreas da Diferenciação Pedagógica,
da Pedagogia por Projeto, das Tecnologias de Informação e Comunicação (comunidades
virtuais de aprendizagem, utilização de plataformas colaborativas, produção e avaliação de
recursos educativos digitais) e da Cidadania e Desenvolvimento.
 Promover a parceria de adesão ao Centro de Formação de Professores Beatriz Serpa Branco,
de Évora, na vigência do ano escolar de 2017-2018
 Incrementar o estabelecimento de parcerias e de protocolos de cooperação, em particular
na área da formação em contexto de trabalho.
 Implementar um sistema de autoavaliação e garantia de qualidade.
 Rever os instrumentos estratégicos de orientação, de funcionamento e de autorregulação da
EPRAL.
 Assegurar uma gestão integrada dos equipamentos e recursos físicos.
5. Eixo/Domínio Organizacional:
 Melhorar a comunicação externa, potenciando as plataformas TIC, as comunidades virtuais
e as redes sociais.
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1.5 Inserir o organigrama da instituição.
A EPRAL é propriedade da Fundação Alentejo, beneficiando, por isso, da estrutura
administrativa no apoio ao seu funcionamento (cf. figura 3 – a tracejado a componente
estrutural da EPRAL).

1.6 Preencher a tabela infra, indicando toda a oferta formativa de nível 4 para jovens, à data
da elaboração do relatório e nos dois anos letivos anteriores.
A tabela 1, apresentada na página seguinte, apresenta a oferta formativa de nível 4 da EPRAL e
os números de alunos e turmas dos vários cursos em cada um dos últimos três ciclos de
formação.
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Tabela 1: Oferta de nível 4 para jovens no presente ano letivo (2020-2021) e nos dois anos
letivos anteriores de respetiva população escolar

Designação do curso de nível 4

N.º de Turmas/Grupos de Formação
N.º de Alunos/Formandos
(Totais por curso, em cada ano letivo)
2018/2019
2019/2020
2020/2021
N.º T/GF

N.º AL

N.º T/GF

N.ºAL

N.º T/GF

N.º AL

CPT Ação Educativa

0

0

1

23

3

57

CPT Apoio à Infância

4

85

3

59

2

32

CPT Audiovisuais

1

19

2

36

2

35

CPT Auxiliar de Saúde

3

59

3

57

3

63

CPT Comunicação, Marketing, Relações
Públicas e Publicidade

1

19

0

0

0

0

CPT Cozinha-Pastelaria

1

24

2

43

3

54

CPT Gestão

1

16

1

15

1

19

CPT Gestão de Equipamentos Informáticos

0

0

1

16

1

8

CPT Informática de Gestão

1

18

0

0

0

0

CPT Multimédia

4

82

4

80

3

62

CPT Programador de Informática

0

0

1

21

2

34

CPT Receção

1

12

0

0

0

0

CPT Restauração (variante CozinhaPastelaria + variante: Restaurante-Bar)

4

78

2

36

0

0

CPT Restaurante-Bar

1

22

2

37

3

52

CPT Vídeo

0

0

0

0

1

18

22

434

22

423

24

434

Total:

Fonte: elaboração própria

1.7 Selecionar a situação da instituição face à implementação do sistema de garantia da
qualidade:
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1.8 Apresentar a listagem dos objetivos que a instituição definiu para o alinhamento com o
Quadro EQAVET.

Os objetivos da EPRAL, enunciados no seu Projeto Educativo 2018-2021, ainda que não tenham
sido estruturados para dar resposta específica ao processo de alinhamento com o quadro
EQAVET, não deixam, porém de, globalmente, estarem relacionados com as fases do processo
e as preocupações subjacentes aos 4 indicadores EQAVET considerados obrigatórios pela
ANQEP1.
Tabela 10: Objetivos do Projeto Educativo da EPRAL 2018-2021, por domínio/eixo de
intervenção, e sua relação/correspondência com as fases do ciclo PDCA e com os principais
indicadores EQAVET.
Correspondência do Objetivo
com…
Objetivos
Indicador
Fase do Ciclo PDCA
EQAVET
Obrigatório
EIXO/DOMÍNIO DA POLÍTICA EDUCATIVA E RESULTADOS
. Alargar o leque de oferta formativa da escola
. Melhorar os resultados obtidos pelos alunos dos cursos
profissionais.
. Aumentar a taxa de conclusão do curso após o tempo
previsto
. Reduzir o abandono escolar/desistências.
. Aumentar a empregabilidade dos alunos
. Aumentar a o número de alunos que prosseguem estudos
superiores.
. Melhorar a satisfação das entidades empregadoras com os
diplomados da EPRAL
. Fomentar o associativismo e a participação dos alunos nos
órgãos de governo da EPRAL.
. Apoiar iniciativas e a participação da comunidade escolar
em ações de voluntariado social.

1

Planeamento
Revisão
Implementação
Avaliação
Revisão

Indicador 4
Indicador 4

Indicador 4
Implementação
Revisão
Avaliação
Revisão
Avaliação
Revisão
Avaliação
Revisão
Implementação
Revisão
Implementação
Revisão

Indicador 4
Indicador 6
Indicador 5
Indicador 6
Indicador 4
Indicador 4

Lembram-se os 10 indicadores EQAVET: 1 - Importância dos sistemas de garantia da qualidade para os prestadores
de EFP; 2 - Investimento na formação de professores e formadores; 3 - Taxa de participação em programas de EFP; 4
- Taxa de conclusão nos programas de EFP; 5 - Taxa de colocação em programas de EFP; 6 - Utilização das
competências adquiridas no local de trabalho; 7 - Taxa de desemprego em função de diferentes critérios; 8 Prevalência de grupos vulneráveis; 9 - Mecanismos para identificar necessidades de formação no mercado de
trabalho; 10 - Dispositivos utilizados para promover um melhor acesso ao EFP. Destes 10 indicadores a ANQEP
considera como os mais prioritários a implementar pelos operadores de educação e formação os indicadores números
4, 5 e 6.
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EIXO/DOMÍNIO 1: PEDAGOGIA/PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EDUCATIVO
. Promover a flexibilidade curricular e o trabalho
colaborativo entre professores
. Melhorar a atribuição do serviço docente e a organização
física dos horários escolares estabelecendo novos critériosbase.
. Promover a partilha de boas práticas, a paridade e
reflexividade sobre o trabalho docente.
. Disponibilizar, a alunos, famílias e docentes, uma valência
estruturada e especializada de apoio psicológico,
psicopedagógico e de orientação vocacional, facilitadora da
integração escolar dos jovens na comunidade escolar.
. Monitorizar o desempenho dos professores em situações
reais de ensino aprendizagem.
. Dinamizar projetos de intercâmbio e/ou de mobilidade
internacional de alunos e de professores.

Implementação
Revisão
Implementação
Revisão

Indicador 4

Implementação
Revisão
Implementação
Revisão

Indicador 4

Implementação
Avaliação
Revisão
Implementação
Revisão

Indicador 4

Implementação
Revisão
Implementação
Avaliação
Revisão
Planeamento
Implementação
Avaliação
Revisão
Implementação
Revisão

Indicador 4

Planeamento
Implementação
Avaliação
Revisão

Indicador 4
Indicador 5
Indicador 6

Indicador 4

Indicador 4

Indicador 4

EIXO/DOMÍNIO 2: LIDERANÇA E GESTÃO
. Desenvolver ações de formação de professores
. Incrementar o estabelecimento de parcerias e de
protocolos de cooperação, em particular na área da
formação em contexto de trabalho.
. Implementar o sistema de autoavaliação e garantia de
qualidade.

. Rever os instrumentos estratégicos de orientação, de
funcionamento e de autorregulação da EPRAL.
. Assegurar uma gestão integrada dos equipamentos e
recursos físicos

Indicador 4

Indicador 4
Indicador 5
Indicador 6
Indicador 4
Indicador 5
Indicador 6
Indicador 4

EIXO/DOMÍNIO 3: ORGANIZACIONAL
. Melhorar a comunicação externa, potenciando as
plataformas TIC, as comunidades virtuais e as redes sociais.

No quadro do processo de alinhamento do sistema de autoavaliação da Escola com o quadro
EQAVET, foram definidos os seguintes objetivos operacionais da política de qualidade que, em
momento posterior, serão articulados com outros do PE, por forma a que o sistema de qualidade
da EPRAL possa corresponder cabalmente aos desafios do programa de Avaliação Externa das
Escolas:
 Aumentar a Taxa de Conclusão dos Cursos da EPRAL;
 Aumentar a taxa de colocação dos diplomados de cursos da EPRAL;
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Melhorar a empregabilidade dos diplomados na área de formação em que se
diplomaram;
Garantir a Satisfação dos Empregadores com os Diplomados EPRAL.

1.9 Preencher a tabela infra, indicando quando foram desenvolvidas as etapas do processo
de alinhamento com o Quadro EQAVET.

Etapas do processo de alinhamento com o
Quadro EQAVET

Data Início
(mês/ano)

Data Conclusão
(mês/ano)

Elaboração do Documento Base para o
alinhamento

setembro/2020

novembro/2020

Elaboração do Plano de Ação para o
alinhamento

novembro/2020

janeiro/2021

Recolha de dados – Indicador 4a)
Conclusão dos cursos

abril/2020

maio/2020

Recolha de dados – Indicador 5a)
Colocação dos diplomados

abril/2020

maio/2020

Recolha de dados – Indicador 6a)
Ocupação dos diplomados

abril/2020

maio/2020

Recolha de dados – Indicador 6b3)
Satisfação dos empregadores

abril/2020

maio/2020

Análise contextualizada dos resultados dos
indicadores EQAVET, e de outros em uso, e
da aferição dos descritores EQAVET/práticas
de gestão

janeiro/2021

janeiro/2021

Identificação das melhorias a introduzir na
gestão da EFP

janeiro/2021

janeiro/2021

Elaboração do Relatório do Operador

março/2021

março/2021

Anexo 1 ao Relatório do Operador - Plano
de Melhoria

março/2021

março/2021

Anexo 2 ao Relatório do Operador – Fontes
de evidência do cumprimento dos critérios
de conformidade EQAVET

março/2021

março/2021

Observações: o processo de alinhamento do sistema de qualidade da EPRAL ao quadro
EQAVET foi e está a ser enormemente condicionado pela necessidade de responder à situação
pandémica Covid-19, desde março de 2020, tal como se aprofunda no tópico V deste
relatório.
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1.10 Identificar os documentos orientadores da instituição e relatórios relevantes para a
garantia da qualidade e indicar as respetivas ligações eletrónicas.
Os documentos orientadores da instituição e relatórios relevantes para a garantia da qualidade
que podem ser consultados nos sítios institucionais da Escola e da sua entidade proprietária (,
respetivamente, www.epral.pt e www.fundacao-alentejo.pt) são os seguintes:
— Projeto Educativo
— Plano Anual de Atividades
— Regulamento Interno da Escola
— Estratégia de Educação para a Cidadania e Desenvolvimento
— Documento base de alinhamento com o quadro EQAVET
— Plano de Ação EQAVET
— Relatório do Operador EQAVET
— Relatório Anual de Atividades.

II. Gestão da oferta de EFP considerando os princípios EQAVET

Descrever os procedimentos desenvolvidos pela instituição que evidenciam a aplicação de
cada uma das fases do ciclo de garantia e melhoria da qualidade na gestão da oferta de EFP.

2.1 Fase de Planeamento

A EPRAL desenvolve a sua missão desde há mais de 30 anos. Podemos dizer que o planeamento
da atividade reflete uma visão estratégica referida no Projeto Educativo, sucessivamente
revisto, a fim de dar resposta às dinâmicas sociais e económicas, do sistema educativo, do
mercado de trabalho, das necessidades regionais e dos interesses de jovens e suas famílias. Esta
estratégia tem sido partilhada, por diversas formas, com os stakeholders e os objetivos políticos
europeus, nacionais e regionais são refletidos nos objetivos do Projeto Educativo.
A Escola desenvolveu, desde cedo, práticas de avaliação dos resultados, a partir das quais foi
(re)ajustando os seus objetivos, ainda que nem sempre tenha disposto de um sistema de
indicadores e de metas para monitorizar e avaliar sistematicamente.
A constituição de uma equipa de autoavaliação veio criar as condições para ultrapassar algumas
lacunas e o presente processo de alinhamento tem conferido uma mais valia significativa para
desenhar a implementar estas práticas sistemáticas de planeamento, implementação, avaliação
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e revisão, pelo que é expectável que a qualidade de processos e de resultados melhore nos
próximos tempos.
Na tabela seguinte fazemos uma autoavaliação das atuais práticas de gestão da formação
relativas à fase de planeamento, em função dos princípios EQAVET2.

Autoavaliação sobre as atuais práticas relativas à fase 1: Planeamento.
Princípios
EQAVET

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

Envolvimento dos
stakeholders
internos e
externos

Melhoria
contínua da EFP
utilizando os
indicadores
selecionados

Práticas de gestão
1. As metas/objetivos estabelecidos pelo operador estão alinhados
com as políticas europeias, nacionais e regionais.
2. As ações delineadas traduzem a visão estratégica partilhada pelos
stakeholders internos e externos.
3. A relação entre as metas/objetivos estabelecidos e a sua
monitorização através dos indicadores é explícita.
4. A atribuição de responsabilidades em matéria de garantia da
qualidade é explícita.
5. Parcerias e iniciativas de cooperação com outros operadores são
planeadas.
6. O sistema de garantia da qualidade em uso é explícito e
conhecido pelos stakeholders internos e externos.
7. Os profissionais participam, desde o início, no planeamento dos
diferentes aspetos da oferta formativa, incluindo o processo de
garantia da qualidade;
8. 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 proposta de oferta formativa.
9. Os planos de ação traduzem as mudanças a introduzir em função
da informação produzida pelos indicadores selecionados.
10. O processo de autoavaliação, consensualizado com os
stakeholders internos e externos, é organizado com base na
informação produzida pelos indicadores selecionados.

Situação
aplicável*

S

N

P

x
x
x
x
x
x
x

x

x
x

Legenda: Situação presente, segundo autoavaliação da Escola: S=Sim; N=Não; P=Parcialmente.

2.2 Fase de Implementação

A concretização do ensino-aprendizagem dos diversos cursos profissionais mobiliza todos os
recursos, humanos e materiais, que é possível alocar para alcançar o sucesso desejado,
perspetivado pelos objetivos estratégicos do projeto educativo e pelos objetivos operacionais
do sistema de qualidade plasmados no plano de ação, enquanto rumo a seguir.
2

A mesma lógica é seguida nos tópicos seguintes deste Relatório (Cf. 2.1., 2.2. e 2.3).
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Toda a atividade da escola é feita no quadro de políticas e práticas participadas por todos os
atores da escola, em particular os professores, alunos, pais e encarregados de educação e outros
stakeholders externos. As parcerias estabelecidas para concretizar os momentos de formação
em contexto de trabalho, a integração dos júris das Provas de Aptidão Profissional e a definição
da oferta formativa são práticas de gestão particularmente relevantes.
A capacitação dos recursos humanos docentes e não docentes é fundamental para o sucesso.
Assim, a EPRAL e a sua entidade proprietária (a Fundação Alentejo), incentivam os seus
trabalhadores à formação e promovem com regularidade ações de formação em áreas
consideradas estratégica para a Escola. É exemplo a formação contratualizada a uma
universidade sobre as temáticas da inclusão e da flexibilidade curricular e gestão do currículo,
na sequência da publicação dos respetivos diplomas legais em 2018.
O plano de melhorias que aqui se apresenta adiante revela esta ação estratégica orientada para
desenvolvimento das competências do pessoal docente e não docente, a fim de melhorar o seu
desempenho. O processo de alinhamento com o EQAVET, por si só, tem contribuído
positivamente para planear a mudança, no sentido da melhoria, naturalmente, devidamente
refletida, planeada estrategicamente, de modo tão participado quanto possível. Naturalmente,
tendo o plano de ação EQAVET da EPRAL sido aprovado apenas recentemente (janeiro de 2021),
ainda não houve tempo útil para que todas as mudanças tenham introduzidas de acordo com o
previsto no mesmo.
Na tabela seguinte fazemos uma autoavaliação das atuais práticas de gestão da formação
relativas à fase de implementação, em função dos princípios EQAVET3.
Autoavaliação sobre as atuais práticas relativas à fase 2: Implementação

Princípios EQAVET

Práticas de gestão

Visão estratégica e
visibilidade dos
processos e
resultados na
gestão

1. Os recursos humanos e materiais/financeiros são
dimensionados e afetados de forma a alcançar os objetivos
traçados nos planos de ação.
2. Ações de formação contínua são disponibilizadas com base em
necessidades de desenvolvimento de competências dos
profissionais.
3. Os profissionais frequentam periodicamente as ações de
formação disponibilizadas e colaboram com os stakeholders
externos para melhorar o seu desempenho.
4. As parcerias estabelecidas são utilizadas como suporte da
implementação dos planos de ação.
5. As mudanças são introduzidas de acordo com os planos de ação
de melhoria definidos.
6. Os instrumentos e procedimentos de recolha de dados,
consensualizados com os stakeholders internos e externos, são
aplicados no quadro do processo de autoavaliação definido.

Envolvimento dos
stakeholders
internos e externos
Melhoria contínua
da EFP utilizando os
indicadores
selecionados

Legenda: Situação presente, segundo autoavaliação da Escola: S=Sim; N=Não; P=Parcialmente.

3

A mesma lógica é seguida nos tópicos seguintes deste Relatório (Cf. 2.1., 2.2. e 2.3).
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Situação
aplicável*

S

N

P

x

x

x

x
x
x

2.3 Fase de Avaliação

A avaliação de resultados e processos da atividade da EPRAL vem sendo realizada desde há
muito. Porém foi crescendo, nos últimos, anos, a necessidade, sentida internamente e, de algum
modo requerida externamente, por força das lógicas de accountability inerentes a processos
como de avaliação externa (de que são exemplos o Programa de Avaliação Externa das Escolas
e o processo de alinhamento com o Quadro EQAVET), de operar com processos mais
sistemáticos, permanentes e participados de monitorização e avaliação de políticas, práticas,
meios e resultados. É neste contexto que decidida, estrategicamente, a criação da equipa de
autoavaliação da escola e a candidatura ao alinhamento das práticas com o Quadro EQAVET.
Desde há muitos anos, além da avaliação das aprendizagens dos alunos e do desempenho dos
professores, a Escola tem práticas de avaliação de processos e de resultados organizacionais.
Primeiramente, foram usadas práticas e instrumentos inerentes aos quatro níveis de avaliação
preconizados por D. Kirkpatrick. Essas práticas, nomeadamente relativas ao último nível
(impacto e retorno da formação) nunca foram, porém, objeto da sistematicidade que se
impunha.
Atualmente, mais do que nunca, a avaliação (e os momentos de revisão) abrangem os processos
e os resultados do ensino, incluindo a avaliação da satisfação dos formandos (aferida desde há
décadas), assim como o desempenho e satisfação do pessoal decente e não docente, demais
atores e os principais stakeholders externos nas diversas fases da gestão.
A elaboração do plano de ação e deste relatório mostram o compromisso que a Escola assume
para com a criação e/ou desenvolvimento de um sistema que inclui mecanismos de alerta
precoce para antecipar desvios aos objetivos e às metas traçados, entretanto instituídos,
mecanismos que garantam o envolvimento dos stakeholders internos e externos na avaliação,
e a discussão dos resultados com estes públicos, a fim, com eles, identificar as melhorias a
introduzir a nível de processos e resultados. Na tabela seguinte fazemos uma autoavaliação das
atuais práticas de gestão da formação relativas à fase de avaliação, em função dos princípios
EQAVET4.
Autoavaliação sobre as atuais práticas relativas à fase 3: Avaliação

Princípios EQAVET
Visão estratégica e
visibilidade dos
processos e
resultados na
gestão
Envolvimento dos
stakeholders
internos e externos

4

Práticas de gestão

Situação
aplicável*
S N P

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

x

2. Mecanismos que garantam o envolvimento dos stakeholders
internos e externos na avaliação estão instituídos.
3. Os resultados da avaliação são discutidos com os stakeholders
internos e externos.

x

A mesma lógica é seguida nos tópicos seguintes deste Relatório (Cf. 2.1., 2.2. e 2.3).
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x

Melhoria contínua
da EFP utilizando os
indicadores
selecionados

4. 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
5. As melhorias a introduzir a nível de processos e resultados têm
em conta a satisfação dos stakeholders internos e externos.

x

x

Legenda: Situação presente, segundo autoavaliação da Escola: S=Sim; N=Não; P=Parcialmente.

2.4 Fase de Revisão

A EPRAL concretiza práticas de gestão relativas à 4.ª fase do ciclo de qualidade (Revisão).
Tendo em conta os resultados apurados com as práticas de monitorização e avaliação em curso,
elabora-se o plano de ação de melhorias, com a finalidade de estruturar as ações estratégicas
que, na ótica da melhoria contínua, vão permitir colmatar as falhas identificadas.
Atualmente, esse trabalho, analítico e de reflexão crítica, envolve diretamente os atores
internos, tais como os Conselhos de Turma, Conselho Pedagógico, Conselho Consultivo,
Conselho de Administração da entidade proprietária, reuniões com alunos e com Encarregados
de Educação. Porém, assume-se que é possível incrementar as ações de reunião e reflexão com
os principais stakeholders externos, com destaque para as entidades que se pronunciam sobre
a oferta formativa, acolhem estagiários ou empregam os nossos diplomados.
Autoavaliação sobre as atuais práticas relativas à fase 4: Revisão

Princípios EQAVET

Práticas de gestão

Situação
aplicável*

S

N

P

Visão estratégica e
visibilidade dos
processos e
resultados na
gestão.

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

Envolvimento dos
stakeholders
internos e externos
Melhoria contínua
da EFP utilizando os
indicadores
selecionados

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

x

3. Os resultados da avaliação e as mudanças a introduzir
sustentam a elaboração dos planos de ação adequados.
4. Revisões são planeadas e informam a regular atualização das
práticas.

x

Legenda: Situação presente, segundo autoavaliação da Escola: S=Sim; N=Não; P=Parcialmente.
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x

x

III. Áreas de melhoria na gestão da oferta de EFP

Apresentar o Plano de Melhoria, através do preenchimento do Anexo 1 ao presente
relatório.
No Anexo 1 do presente documento, expõe-se o plano de melhoria.

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

No Anexo 2 apresentam-se as fontes de evidência do cumprimento dos critérios de
conformidade EQAVET.

V. Conclusão

Apresentar as mudanças resultantes do alinhamento do sistema de garantia da qualidade
com o Quadro EQAVET na gestão da melhoria contínua da oferta de EFP.

No processo de alinhamento com o Quadro EQAVET, os mecanismos de autoavaliação em curso
na EPRAL incorporam as principais funções do Quadro. Assim, na senda do que desde há muito
é nossa prática, o processo de alinhamento veio fomentar a necessidade de nos articularmos
ainda melhor com os principais stakeholders, numa relação marcada pelo diálogo acerca da
qualidade da formação ministrada e seus resultados. O aprofundamento dessas boas práticas
de diálogo interno e, sobretudo, externo, com os nossos parceiros mais relevantes, traduzir-seá, estamos certos, no auto e no heteroconhecimento necessário à implementação de uma
cultura de aprendizagem e melhoria contínua, que é o que procuramos, desde há muito tempo,
fazer, mas que o impulso da necessária certificação EQAVET veio agora potenciar.
Este relatório é produzido num momento em que o conteúdo do Plano de Ação EQAVET da
EPRAL ainda não teve tempo de produzir efeitos relevantes e em que a monitorização do grau
de alcance dos objetivos e das metas nele previstos tem sido fortemente condicionada pela
resposta da sociedade e da escola à pandemia COVID-19, no que aos desafios para as escolas
representou. Na verdade, os impactos da pandemia impuseram-se nos diversos domínios da
vida da escola durante praticamente todo o tempo escolar desde meados do 2.º período
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(concretamente março/2020) do ano escolar de 2019-20 até hoje, o que limitou a realização de
inúmeras ações de ensino-aprendizagem e a própria avaliação da qualidade. A gestão da
pandemia obrigou também à adoção de medidas não previstas, nomeadamente medidas
pedagógicas extraordinárias, reorganização dos horários escolares, generalização de processos
de ensino e aprendizagem suportados pelo ensino à distância e utilização recorrente de recursos
digitais, reprogramação de planos de formação e reorganização de atividades de formação em
contexto de trabalho) ocasionou a realização de várias séries de testes de despistagem junto da
comunidade escolar, já na vigência do ano letivo 2020-21, entre novembro e dezembro/2020,
envolvendo docentes e não-docentes da EPRAL e alguns grupos-turma em concreto.
Não obstante, a EPRAL procurou, e procurará, na sua ação, incorporar, crescentemente, práticas
relevantes de melhoria da qualidade tais como as que nos inspira Galvão (2015: 28)5. Falamos
de práticas de:
1. Integração da autoavaliação de escola na implementação do processo de garantia da
qualidade EQAVET desde o início;
2. Negociação com os stakeholders (internos e externo) a fim de decidir o que autoavaliar e
mantê-los ao corrente do processo bem como dos resultados do exercício;
3. Esclarecimento e interpretação dos indicadores EQAVET em conjunto com todos os
stakeholders;
4. Melhoria da definição do sistema/procedimentos para a recolha de dados para inputs,
outputs e resultados como descritos nos indicadores EQAVET;
5. Continuação do registo da informação de forma suficientemente detalhada para que esta
possa servir não só como fonte para futuras ações de melhoria (e avaliações externas) mas
também para ilustrar a responsibilização (accountability) enquanto operador de formação com
mais de 30 anos de atividade;
6. Verificação sobre se os resultados estão diretamente ligados aos objetivos estabelecidos e a
outros fatores que possam ter influência relevante no processo;
7. Incorporação da reflexão sobre os resultados na planificação de ações de melhoria da EFP e
na organização do relatório sobre o processo de melhoria da qualidade (como é o caso).

Podemos dizer que a escola já beneficiou do processo de alinhamento com o Quadro EQAVET
em curso. Na verdade, ainda que muito esteja por fazer até termos um sistema de avaliação da
qualidade a funcionar em pleno, a partilha sobre este processo tem a vantagem de passarmos a
olhar ainda mais criticamente para as nossas práticas e procurar formas de, coletivamente
identificar e o que podemos e devemos melhorar.

5

Cf. Galvão, Maria Emília (2015). Garantia da Qualidade nas Modalidades de Dupla Certificação - Um
Guião para Operadores de Educação e Formação Profissional. Lisboa: ANQEP.
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Temos consciência de que, apesar dos progressos feitos, temos uma margem de progressão
importante, mas a organização está determinada a pensar a qualidade de forma sistémica e
contínua e a afinar regras e procedimentos, envolvendo todos os intervenientes, com o mesmo
objetivo: a melhoria contínua do serviço de educação e formação que prestamos.
Consideramos, por conseguinte, que os objetivos deste processo de alinhamento têm sido
atingidos e que após o final deste ano letivo, ao procedermos à monitorização e avaliação
intercalar do plano de ação, seguramente verificaremos algumas melhorias nas diversas
áreas/eixos/domínios de intervenção da escola, na senda dos objetivos do Projeto Educativo e
dos objetivos e metas fixados neste processo de alinhamento EQAVET.

Os Relatores
___________________________________________
[João Lázaro, Presidente da Direção Pedagógica]

___________________________________________
[Ana Carriço, Coordenadora do Sistema de Qualidade]

Évora, 30 de março de 2021.

DOCUMENTOS ANEXOS

Anexo 1 – Plano de Melhoria
Anexo 2 – Fontes de evidência do cumprimento dos critérios de conformidade EQAVET

RO | Escola Profissional da Região Alentejo (EPRAL) – Évora.
18

Anexo 1 - Plano de Melhoria

1.
Análise contextualizada dos resultados dos indicadores EQAVET selecionados, e de outros em uso, e da aferição dos descritores
EQAVET/ práticas de gestão que sustentam o presente Plano de Melhoria
Os dados que a seguir se apresentam, relativos aos ciclos formativos de 2014-2017, 2015-2018 e 2016-2029, permitem-nos sustentam o nosso plano de
melhoria.
Tabela 3: Taxa de conclusão em cursos de EFP (Indicador 4 EQAVET)
Ciclos de Formação

Indicadores
Taxa de conclusão dos cursos
Taxa de conclusão dos cursos no tempo previsto
Taxa de conclusão dos cursos após o tempo previsto

2014-2017

2015-2018

2016-2019

74,6

76,1

68,1

74,6

76,1

67,6

0

0

0,5

Fonte: Elaboração própria
Constata-se que, no período em apreço, 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 situa-se na ordem dos 73% (média), tendo baixado no último ciclo de formação para o
qual já estão analisados os dados (2016-2019). Tal evidencia a necessidade de desencadear ainda mais ações além das já desenvolvidas pela Escola no sentido
de fazer diminuir o número de alunos que, por alguma razão, muitas delas não atribuíveis à Escola ou em que nelas a Escola possa intervir, abandonam a
escola antes de terminar o seu curso.
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Tabela 4: Taxa de colocação após conclusão de cursos de EFP (Indicador 5 EQAVET)
Ciclos de Formação

Indicadores

2014-2017

2015-2018

2016-2019

72,6

54,5

60,1

50,4

42,7

23,7

2,2

0,7

0

0

0

17,5

20

11,2

15,4

6,7

16,1

10,5

4,4

10,5

9,1

2,2

5,6

1,4

0,7

0

0

20

29,4

29,4

5 a) Taxa de colocação no mercado de trabalho
Taxa de diplomados empregados por conta de outrem
Taxa de diplomados a trabalhar por conta própria
Taxa de diplomados a frequentar estágios profissionais
Taxa de diplomados à procura de emprego
5 a) Taxa de prosseguimento de estudos
Taxa de diplomados a frequentar o ensino superior
Taxa de diplomados a frequentar formação de nível pós-secundário
5 a) Taxa de diplomados noutras situações
5 a) Taxa de diplomados em situação desconhecida

Fonte: elaboração própria

Pode constatar-se que a proporção de alunos/formandos que completam um curso de EFP e que estão no mercado de trabalho é globalmente muito elevada,
se comparada com outros operadores de educação e formação profissional e, sobretudo, atendendo à região em que a escola opera. Refira-se a o aumento
das taxas dos diplomados envolvidos em contextos formativos, incluindo de nível superior, no período de 12-36 meses após a conclusão do curso nos últimos
ciclos de formação. A percentagem de diplomados em situação desconhecida, que se tem situado entre 20% e 29,4% merece análise e posterior intervenção,
com medidas tendentes à sua diminuição.
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Tabela 5: Utilização das competências adquiridas no local de trabalho (Indicador 6 EQAVET)

Ciclos de Formação

Indicadores
6 a) Taxa de diplomados a exercer profissões relacionadas e não relacionadas com o curso/AEF
Taxa de diplomados a exercer profissões relacionadas com o curso/AEF
Taxa de diplomados a exercer profissões não relacionadas com o curso/AEF
6 b3) Taxa de diplomados empregados avaliados pelos empregadores
Taxa de satisfação dos empregadores face aos diplomados empregados
Taxa de satisfação dos empregadores face aos diplomados empregados em profissões relacionadas com o curso/AEF
Taxa de satisfação dos empregadores face aos diplomados empregados em profissões não relacionadas com o curso/AEF
Média de satisfação dos empregadores face aos diplomados empregados*
Média de satisfação dos empregadores face aos diplomados empregados em profissões relacionadas com o curso/AEF*
Média de satisfação dos empregadores face aos diplomados empregados em profissões não relacionadas com o
curso/AEF*

2014-2017

2015-2018

2016-2019

52,6

43,4

27,3

24,4

19,6

12,6

18,5

23,8

14,7

17,6

11,5

30,8

100

100

100

100

100

100

0

0

100

3,9

3,8

3,9

3,9

3,8

3,9

0

0

3,8

* a escala de satisfação integra 4 níveis: 1. Insatisfeito, 2. Pouco satisfeito, 3 – Satisfeito, 4 – Muito satisfeito, sendo que no apuramento da média só são considerados os níveis de "Satisfeito" e "Muito satisfeito")

Fonte: elaboração própria

A leitura do 1.º indicador apresentado na tabela merece um comentário: o baixo valor prende-se com a subida do número de alunos que frequenta estágios
profissionais (cf. tabela anterior). Nesta linha, constata-se, também, que 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 deve ser alvo de atenção, para a sua melhoria.
Refira-se a o máximo de satisfação com os formandos que completaram um curso de EFP por parte dos empregadores e as elevadas médias de satisfação das
entidades empregadoras com os diplomados pela EPRAL que realizaram o seu curso na área de atividade da empresa.
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2.

Identificação das áreas de melhoria, objetivos e metas a alcançar
Área de
Melhoria

Descrição da Área de Melhoria

Objetivo
---

AM1

AM2

Aumentar a Taxa de Conclusão
dos Cursos da EPRAL

Aumentar a taxa de colocação
dos diplomados de cursos da
EPRAL

AM3
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Baseline (Ciclo 2016-19) = 68,1%
Metas Ciclo 2018-21=70%; meta 2019-22=73%; meta 2020-23=75%.

OE1

Reduzir o abandono escolar/desistência

OE2

Aumentar a satisfação dos alunos

OE3

Melhorar o relacionamento com os Encarregados de Educação

OE4

Melhorar a capacitação dos professores

OE5

Melhorar o sistema de autoavaliação e garantia de qualidade alinhado com o EQAVET

----

Baseline (Ciclo 2016-19) = 60,1%
Metas Ciclo 2018-21=65%; meta 2019-22=70%; meta 2020-23=75%.

OE6

Melhorar a relação entre a Escola e o tecido empresarial

OE7
OE8

Melhorar a empregabilidade
dos diplomados na área de
formação em que se
diplomaram

Descrição do objetivo / metas e baseline

---OE9
OE10

Aumentar o número de alunos empregados (por conta de outrem, por conta própria e a
frequentar estágios profissionais para diplomados)
Aumentar o número de alunos que prosseguem a formação (incluindo no ensino superior)
Baseline (Ciclo 2016-19) = 12,6%
Metas Ciclo 2018-21=17%; meta 2019-22=19%; meta 2020-23=22%.
Desenvolver nos alunos as competências pessoais e sociais valorizadas pelas entidades
empregadoras e pelo mercado de trabalho
Estreitar a relação entre a Escola e os Stakeholders Externos

4

AM4

Manter a Satisfação dos
Empregadores com os
Diplomados EPRAL

---OE11

Baseline (Ciclo 2016-19) = 100%
Metas Ciclo 2018-21=100%; meta 2019-22=100%; meta 2020-23=100%.
Promover a divulgação das competências dos alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória
junto das entidades empregadoras

3. Identificação das ações a desenvolver e sua calendarização
Área de
Melhoria

Ação

Descrição da Ação a desenvolver

Calendarização

A1

Desenvolver atividades que promovam o bem-estar e estimulem a motivação dos alunos.

Ao longo do ano

A2

Realizar planos de recuperação individuais de trabalho.

Ao longo do ano

A3

Sinalizar e intervir junto dos alunos com dificuldades na aprovação de módulos e/ou com excesso de
módulos em atraso .
Utilização da Metodologia de Trabalho de Projeto/Colaborativo .

Trimestralmente

Ao longo do ano

A6

Fomento da adoção de estratégias pedagógicas diferenciadas que respeitem os diferentes ritmos de
aprendizagem dos alunos, em sala de aula.
Promover ações de valorização da escola e do seu impacto na vida pessoal futura.

A7

Incorporação, no Plano de Atividades, e realização, de iniciativas propostas pelos alunos.

A8
A9

Aferição da satisfação dos alunos relativamente à escola, atividades de ensino aprendizagem e aos
professores .
Apoiar iniciativas e a participação da comunidade escolar em ações de voluntariado social.

A10

Dinamizar projetos de intercâmbio e/ou de mobilidade internacional de alunos .

Anualmente

A11

Fomentar a participação de Pais/Encarregados de Educação nas reuniões trimestrais promovidas pelos
Orientadores Educativos.
Aferição da satisfação dos Pais/ Encarregados de Educação relativamente à escola.

Trimestralmente

A4
A5

AM1

A12
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Ao longo do ano

Uma iniciativa
durante o ano
Duas iniciativas
durante o ano
Anualmente
Anualmente

Anualmente
5

Anualmente

A14

Fomentar a participação em ações de formação de professores, de iniciativa própria ou através de
programas de formação profissional.
Aferição da satisfação dos professores relativamente à escola.

A15

Criar um subsistema de avaliação de desempenho profissional docente.

Anualmente

A16

Consolidação de um modelo de sistema de garantia de qualidade, de melhoria contínua e autoavaliação,
alinhado com o sistema “EQAVET” e com o programa de avaliação externa de escolas da IGEC.
Revisão dos instrumentos estratégicos de orientação, de funcionamento e de autorregulação da EPRAL.

Anualmente

Anualmente

A19

Divulgação à comunidade escolar e aos stakeholders externos dos resultados do funcionamento do
sistema de avaliação da qualidade.
Reuniões com as entidades de acolhimento da FCT e entidades empregadoras .

A20

Visitas dos alunos às empresas e de colaboradores das empresas à escola.

Anualmente

A21

Potenciar o acompanhamento na transição dos diplomados para o mercado de trabalho.

Anualmente

A22

Aumentar o número de parcerias com estabelecimentos de ensino superior.

Anualmente

A23

Realização de sessão de esclarecimento sobre a oferta formativa pós-secundária .

Anualmente

A24

Identificar e acompanhar os alunos que pretendam candidatar-se ao ensino superior.

Anualmente

A25

Rever o regulamento da FCT e (re)definir os critérios de integração dos formandos nas
empresas/organizações.
Auscultação das empresas sobre as competências profissionais e pessoais que procuram/valorizam

Anualmente

Melhorar a metodologia de aplicação do questionário que permita a aferição da satisfação dos
empregadores em relação aos diplomados da EPRAL inseridos no mercado de trabalho .
Desenvolver momentos de interação com as empresas/organizações ao longo do ano letivo no Plano de
Atividades de cada curso .
Melhorar a metodologia de aplicação do questionário que permita a aferição da satisfação dos
empregadores em relação aos diplomados da EPRAL inseridos no mercado de trabalho .
Convite de entidades empregadoras e potencialmente empregadoras para os momentos de divulgação da
atividade da escola, da apresentação pública das PAP e outras iniciativas da Escola.

Anualmente

A13

A17
A18

AM2

AM3

A26
A27
A28

AM4

A29
A30
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Anualmente

set-dez 2021

Semestralmente

Anual

Trimestralmente
Anualmente
Anualmente
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4. Mecanismos previstos para monitorização do Plano de Melhoria
O cumprimento das ações do Plano de Melhoria será monitorizado pela equipa de autoavaliação (EAA) responsável pelo sistema de gestão da qualidade (SGQ)
trimestralmente, em reuniões desta equipa com a Direção Pedagógica da Escola, após recolha de dados feita, em grande parte, por ocasião da realização dos
Conselhos de Turma. Nestas reuniões será avaliado o Sucesso Escolar, através da medição dos indicadores relacionados com a assiduidade, o aproveitamento
na conclusão dos módulos e o abandono escolar. A EAA, a partir da informação recolhida, produzirá um relatório no final de cada ano letivo.
Em setembro de cada ano letivo é analisada a situação dos alunos face à empregabilidade e ao prosseguimento de estudos que concluíram a formação no
mês de julho anterior.
Em abril de cada ano proceder-se-á à recolha de dados referentes aos três últimos ciclos de formação, através de inquéritos aplicados aos alunos. Estes dados
serão úteis para calcular as Taxas de Colocação dos Diplomados no Mercado de Trabalho, a Taxa do Prosseguimento dos Estudos e a Taxa de Colocação em
Profissões Relacionadas com a Área de Formação. Após o tratamento dos dados serão definidas as medidas a implementar a fim de corrigir desvios.
No final de cada período de Formação em Contexto de Trabalho serão recolhidas as opiniões sobre a Satisfação das entidades de acolhimento com os
estagiários/integração na entidade de acolhimento e competências desenvolvidas, bem como aspetos a melhorar em futuros momentos similares.
Em maio de cada ano será realizado um inquérito às empresas onde os alunos estão colocados/empregados. Este questionário, servirá para aferir o grau de
satisfação das entidades empregadoras quanto à utilização das competências dos diplomados no local de trabalho.
Uma reflexão que envolve os diversos órgãos da escola, atores internos e stakeholders externos será desencadeada no início de cada ano letivo, momento de
tomada de decisão sobre o Plano de Atividades, projetos colaborativos e de flexibilidade curricular, etc.
A execução do Plano de Ação/Melhoria é avaliada anualmente, no final de cada ano escolar, após a identificação de todas as necessidades de melhoria da
escola.
No final do período de implementação do Plano de Ação será elaborado um Relatório, do qual resultará um novo plano de melhoria com as ações consideradas
necessárias, que será concebido com os contributos dos diversos stakeholders internos e externos.
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5. Formas previstas para divulgação do Plano de Melhoria
A divulgação do Plano de Melhoria, bem como dos resultados alcançados será realizada no Conselho Pedagógico. Adicionalmente, o Plano de Melhoria e os
resultados obtidos serão divulgados na página institucional da EPRAL e afixados em local acessível à comunidade escolar. O Plano e um sumário executivo das
suas conclusões serão também analisados em reunião do Conselho de Administração da Fundação Alentejo, entidade proprietária da Escola Profissional da
região Alentejo, e os principais conteúdos integrarão o relatório de atividades da Fundação, anualmente publicado.

Os Relatores

___________________________________________
[João Lázaro, Presidente da Direção Pedagógica]

___________________________________________
[Ana Carriço, Coordenadora do Sistema de Qualidade]

Évora, 30 de março de 2021.
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Anexo 2 - Fontes de evidência do cumprimento dos critérios de conformidade EQAVET
Fase 1 – Planeamento

Princípios EQAVET

Critério de Qualidade
O planeamento reflete uma visão estratégica partilhada pelos stakeholders e inclui as metas/objetivos, as ações a desenvolver e os
indicadores adequados.
Descritores Indicativos
- As metas/objetivos políticos europeus, nacionais e regionais são refletidos nos objetivos locais fixados pelos prestadores de EFP
- São fixados e supervisionados metas/objetivos explícitos
- É organizada uma consulta permanente com as partes interessadas a fim de identificar necessidades locais/individuais específicas
- As responsabilidades em matéria de gestão e desenvolvimento da qualidade foram explicitamente atribuídas
- O pessoal participa desde o início do processo no planeamento, nomeadamente no que se refere a desenvolvimento da qualidade
- Os prestadores planeiam iniciativas de cooperação com outros prestadores de EFP
- As partes interessadas participam no processo de análise das necessidades locais
- Os prestadores de EFP dispõem de um sistema de garantia da qualidade explícito e transparente
Critérios de conformidade
Práticas de gestão da EFP
EQAVET
(Cf. Anexo 10)

P1
Visão estratégica e visibilidade dos
processos e resultados na gestão da
EFP

P2
P3
P4
P5
P6
P7

As metas/objetivos estabelecidos pelo operador estão alinhados com as políticas europeias,
nacionais e regionais.
As ações delineadas traduzem a visão estratégica partilhada pelos stakeholders internos e
externos.
A relação entre as metas/objetivos estabelecidos e a sua monitorização através dos indicadores
é explícita.
A atribuição de responsabilidades em matéria de garantia da qualidade é explícita.
Parcerias e iniciativas de cooperação com outros operadores são planeadas.
O sistema de garantia da qualidade em uso é explícito e conhecido pelos stakeholders internos
e externos.

C1. Planeamento

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

Os profissionais participam, desde o início, no planeamento dos diferentes aspetos da oferta
formativa, incluindo o processo de garantia da qualidade.
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Envolvimento dos stakeholders
internos e externos

Melhoria contínua da EFP utilizando
os indicadores selecionados

P8

P9
P10

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.
Os planos de ação traduzem as mudanças a introduzir em função da informação produzida pelos
indicadores selecionados.
O processo de autoavaliação, consensualizado com os stakeholders internos e externos, é
organizado com base na informação produzida pelos indicadores selecionados.
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C6. Aplicação do ciclo de
garantia e melhoria da
qualidade da oferta de
EFP

2

Fase 2 – Implementação

Princípios EQAVET

Critério de Qualidade
Os planos de ação, concebidos em consulta com os stakeholders, decorrem das metas/objetivos visados e são apoiados por parcerias
diversas.
Descritores Indicativos
- Os recursos são adequadamente calculados/atribuídos a nível interno tendo em vista alcançar os objetivos traçados nos planos de
aplicação
- São apoiadas de modo explícito parcerias pertinentes e abrangentes para levar a cabo as ações previstas
- O plano estratégico para desenvolvimento das competências do pessoal indica a necessidade de formação para professores e
formadores
- O pessoal frequenta regularmente formação e desenvolve cooperação com as partes interessadas externas com vista a apoiar o
desenvolvimento de capacidades e a melhoria da qualidade e a reforçar o desempenho
Práticas de gestão da EFP

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

Envolvimento dos stakeholders
internos e externos

Melhoria contínua da EFP utilizando
os indicadores selecionados

I1

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

I2

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

I3

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

I4

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

I5

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

I6

Os instrumentos e procedimentos de recolha de dados, consensualizados com os stakeholders
internos e externos, são aplicados no quadro do processo de autoavaliação definido.
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Critérios de
conformidade EQAVET
(Cf. Anexo 10)

C2. Implementação

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

C6. Aplicação do ciclo de
garantia e melhoria da
qualidade da oferta de
EFP
3

Fase 3 – Avaliação
Critério de Qualidade
As avaliações de resultados e processos regularmente efetuadas permitem identificar as melhorias necessárias.
Princípios EQAVET
Descritores Indicativos
- A autoavaliação é efetuada periodicamente de acordo com os quadros regulamentares regionais ou nacionais, ou por iniciativa dos
prestadores de EFP
- A avaliação e a revisão abrangem os processos e os resultados do ensino, incluindo a avaliação da satisfação do formando, assim
como o desempenho e satisfação do pessoal
- A avaliação e a revisão incluem mecanismos adequados e eficazes para envolver as partes interessadas a nível interno e externo
- São implementados sistemas de alerta rápido
Práticas de gestão da EFP

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

Melhoria contínua da EFP utilizando
os indicadores selecionados

A1

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

A2

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

A3

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

A4

A autoavaliação periódica utiliza um referencial consensualizado com os stakeholders internos
e externos e identifica as melhorias a introduzir, em função da análise da informação produzida.

A5

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

RO | Escola Profissional da Região Alentejo (EPRAL) – Évora.

Critérios de
conformidade EQAVET
(Cf. Anexo 10)

C3. Avaliação
C5. Diálogo institucional
para a melhoria contínua
da oferta de EFP
C6. Aplicação do ciclo de
garantia e melhoria da
qualidade da oferta de
EFP
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Fase 4 – Revisão
Critério de Qualidade
Os resultados da avaliação são utilizados para se elaborarem planos de ação adequados à revisão das práticas existentes.
Princípios EQAVET
Descritores Indicativos
- São recolhidas impressões dos formandos sobre as suas experiências individuais de aprendizagem e o ambiente de aprendizagem
e ensino. São utilizadas conjuntamente com as impressões dos professores, para inspirar novas ações
- É dado amplo conhecimento público da informação sobre os resultados da revisão
- Os procedimentos de recolha de feedback e de revisão fazem parte de um processo estratégico de aprendizagem da organização
- Os resultados do processo de avaliação são discutidos com as partes interessadas, sendo elaborados planos de ação adequados
Práticas de gestão da EFP
Práticas de gestão da EFP
Critérios de
conformidade EQAVET
(Cf. Anexo 10)
Visão estratégica e visibilidade dos
processos e resultados na gestão da
EFP
Envolvimento dos stakeholders
internos e externos
Melhoria contínua da EFP utilizando
os indicadores selecionados

R1

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

C4. Revisão

R2

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

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

R3

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

R4

Revisões são planeadas e informam a regular atualização das práticas.
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C6. Aplicação do ciclo de
garantia e melhoria da
qualidade da oferta de
EFP
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Fontes de evidência do cumprimento dos critérios de verificação de conformidade EQAVET (Cf. Anexo 10)
Documento

N.º do
Documento

Designação

Código dos focos de observação evidenciados

Autoria

1

Projeto Educativo

2

Documento base EQAVET

Direção Pedagógica, Diretor
e Conselho de Administração
Equipa AA/SGQ

3

Plano de ação EQAVET

Equipa AA/SGQ

4

Plano de Atividades da EPRAL

Direção Pedagógica

5

Relatório do Operador

Equipa AA/SGQ

6

Atas do Conselho de Turma

Conselho de Turma

7

Atas do Conselho Pedagógico

Conselho Pedagógico

8

Atas do Conselho Consultivo

Conselho Consultivo

9

Atas do Conselho de Administração FA

Conselho de Administração

11

Relatórios de Atividades da EPRAL/FA

Conselho de Administração

12

Relatórios sobre os inquéritos aos
diplomados relativos ao percurso pós
formação

Equipa AA/SGQ
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Divulgação
Página institucional
da EPRAL
Página institucional
da EPRAL
Página institucional
da EPRAL
Página institucional
da EPRAL
Página institucional
da EPRAL
Dossiês Direção
Pedagógica
Dossiês Direção
Pedagógica
Livro de Atas do
Conselho Consultivo
Livro de Atas da
Fundação Alentejo
Página institucional
da Fundação Alentejo
Página Institucional
da EPRAL

C1P1 a C1P4; C2I1 a C2I3; C3A1 a C3A4; C4R1 a C4R3;
C5T1 e C5T2; C6T1 a C6T3.
C1P1 a C1P4; C2I1 a C2I3; C3A1 a C3A4; C4R1 a C4R3;
C5T1 e C5T2; C6T1 a C6T3
C1P1 a C1P4; C2I1 a C2I3; C3A1 a C3A4; C4R1 a C4R3;
C5T1 e C5T2; C6T1 a C6T3
C1P1 a C1P4; C2I1 a C2I3; C3A1 a C3A4; C4R1 a C4R3;
C5T1 e C5T2; C6T1 a C6T3
C1P1 a C1P4; C2I1 a C2I3
C1P1 a C1P4; C2I1 a C2I3; C3A1 a C3A4; C4R1 a C4R3;
C5T1 e C5T2; C6T1 a C6T3
C1P1 a C1P4; C2I1 a C2I3; C3A1 a C3A4; C4R1 a C4R2
C1P1 a C1P4; C2I1 a C2I3; C3A1 a C3A4; C4R1 a C4R2
C1P1 a C1P4; C4R1 a C5T1
C1P1 a C1P4; C2I1 a C2I3; C3A1 a C3A4; C4R1 a C4R3;
C5T1 e C5T2
C1P1 a C1P4; C2I1 a C2I3; C3A1 a C3A4
C1P1 a C1P4; C2I1 a C2I3; C3A1 a C3A4; C4R1 a C4R3

6

13

Relatórios de Monitorização do Sistema de
Qualidade

Equipa AA/SGQ

Página Institucional
da EPRAL

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

14

Reuniões com encarregados de educação

Orientadores Educativos

C1P2; C1P4; C3A3;C5T1

15

Protocolos com empresas e instituições

Direção Pedagógica

16

Relatórios sobre o grau de satisfação dos
empregadores
Levantamento das Necessidades de
formação dos professores

Equipa AA/SGQ

18

Levantamento das Necessidades de
formação dos trabalhadores não docentes

Administradora Executiva e
Diretor

19

Plano de formação

Direção Pedagógica e
Diretor

20

Certificados das formações frequentadas

21

Relatório de auto-avaliação da Escola

22

Plano de Melhoria

Recursos
Humanos/Secretaria
Equipa de AA/SGQ;Direção
Pedagógica
Equipa de AA/SGQ

24

Pautas finais de curso

Direção Pedagógica

25

Relatório de autoavaliação docente

Docentes

26

Relatórios do GAOVE

GAOVE

Dossiês de
Orientação Educativa
Serviços
Administrativos
Página Institucional
da EPRAL
Recursos
Humanos/Serviços
Administrativos
Recursos
Humanos/Serviços
Administrativos
Recursos
Humanos/Serviços
Administrativos
Processos Individuais;
Relatório Único
Página Institucional
da EPRAL
Página Institucional
da EPRAL
Dossiês Direção
Pedagógica
Dossiês Direção
Pedagógica
Dossiês GAOVE

27

Projetos de autonomia e flexibilidade
curricular e trabalho colaborativo

Direção Pedagógica

Dossiês Direção
Pedagógica

C1P1 a C1P4; C2I1 a C2I2; C3A1 a C3A4; C4R1 e C4R2;
C5T1 e C5T2

28

Balanço da formação em contexto de
trabalho

Direção
Pedagógica/Coordenadores
de Curso

Dossiês Direção
Pedagógica

C1P1 a C1P4; C2I1 a C2I3; C3A1 a C3A4; C4R1 a C4R3 e
C5T1

17
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Direção Pedagógica

C1P2; C2I1; C3A4; C4R1; C5T1
C1P1 a C1P4; C2I1 a C2I3; C3A1 a C3A4; C4R1 a C4R3 e
C5T1
C1P1 a C1P4; C2I1 a C2I3 C3A4; C4R2

C1P1 a C1P4; C2I1 a C2I3 C3A4; C4R2

C1P1 a C1P4; C2I1 a C2I3 C3A4; C4R2

C2I1 a C2I3
C1P1 a C1P4; C2I1 a C2I3; C3A1 a C3A4; C4R1 a C4R3;
C5T1 e C5T2; C6T1 a C6T3
C1P1 a C1P4; C2I1 a C2I3; C3A1 a C3A4; C4R1 a C4R3;
C5T1 e C5T2; C6T1 a C6T3
C3A2 e C3A3
C1P1 a C1P4; C2I1 a C2I3; C3A1 a C3A4; C4R1 a C4R3
C1P4; C2I2; C5T1; C3A3; C3A4 e C5T1

7

29

Relatórios sobre assiduidade e desistências
e aproveitamento escolar

Orientadores Educativos e
Coordenadora dos
Orientadores Educativos

30

Programas de seminários e outras
iniciativas

Direção Pedagógica

Dossiês Direção
Pedagógica e
Coordenação dos
Orientadores
Educativos
Dossiês Direção
Pedagógica

C1P1 a C1P4; C2I1 a C2I2 C3A1 a C3A4; C4R1 e C4R2 e
C5T1

C1P1 a C1P4

Os Relatores

___________________________________________
[João Lázaro, Presidente da Direção Pedagógica]

___________________________________________
[Ana Carriço, Coordenadora do Sistema de Qualidade]

Évora, 30 de março de 2021.
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