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1. Contextualização – Diagnóstico Estratégico e Perspectivas
de Evolução
1.1 Breve História sobre a Escola Profissional Cefad
A Escola Profissional Cefad (EPC) é propriedade do CEFAD Formação Profissional, empresa do
Grupo Xistarca, uma das primeiras empresas portuguesas vocacionadas para a prestação de serviços
na área do desporto.
O seu fundador, António Campos, esteve desde a sua adolescência ligado ao atletismo, ainda como
estudante no antigo Liceu Nacional de Faro, altura em que se tornará líder de um grupo de atletas que
participam em vários campeonatos europeus.
Ingressa no ISEF, onde conclui a licenciatura em Gestão Desportiva, continuando ligado ao atletismo
tendo desempenhado as funções de treinador em clubes como o Benfica e Sporting, e colaborado em
vários jornais desportivo e também na rádio pública, Antena1.Foi treinador de alguns atletas olímpicos
de renome e responsável pela equipa de Atletismo nos Jogos Olímpicos de Moscovo.
Nas várias deslocações, no âmbito da sua actividade como treinador, toma contacto com a realidade
da formação na área do desporto em alguns países europeus, e é nesse contexto que surge a ideia de
criar a Escola Profissional Cefad, ligada essencialmente à formação e dirigida especialmente ao
Desporto.
Assim surge em 1992, o CEFAD, como centro de formação, que realiza formação técnico-profissional,
nas áreas do desporto, fitness e massagem, com programas e sistemas de ensino testados,
recorrendo a formadores credenciados para facultar uma sólida formação numa área de forte procura
e interesse social crescente, tendo formado até à data, nas diversas delegações de que dispõe, cerca
de 20 000 profissionais.
No âmbito da sua actividade, o Cefad participou em todos os programas operacionais europeus, em
diferentes regiões do país, Braga, Porto, Aveiro, Coimbra, Leiria, Lisboa, Faro, Setúbal e Funchal, e
em diferentes modalidades de formação, formação inicial, formação de adultos, EFAS, formações
modulares, aprendizagem e Cursos de Formação para jovens, CEFS e cursos de especialização
tecnológica. Em simultâneo o Cefad como entidade certificada, cria os seus próprios programas de
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formação, dirigidos essencialmente a um público ligado às áreas do desporto e massagem, que
procura aprofundar os seus conhecimentos para responder aos desafios constantes do mercado
Para além das áreas do Desporto e Saúde/Massagem que constituem o ADN do Cefad, houve a
preocupação de acompanhar as diferentes conjunturas e encontrar áreas de formação
complementares, sempre associadas ao bem-estar físico, social e psicológico, e que permitissem o
crescimento estratégico da empresa. As áreas de Terapia e reabilitação, serviços sociais, serviços de
apoio a crianças e jovens, trabalho social e orientação, constituem as outras ofertas do Cefad
enquanto entidade tutelada pela DGERT.
Na definição da sua estratégia de crescimento e consolidação o CEFAD, definiu desde a primeira hora,
a criação de uma escola profissional, o que após várias vicissitudes só veio a acontecer em 2015,
através da autorização nº 815.
Assim a Escola Profissional Cefad inicia a sua actividade no ano lectivo de 2016/2017, apenas com um
curso, Técnico Profissional de Turismo Ambiental e Rural e uma turma CEF, tipo 3 de manicura
pedicura.

Posicionamento da escola face ao Regulamento Geral de Protecção de Dados
(RGPD)
Com a publicação do Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeu e do Conselho, de
27 de Abril de 2016, relativo á proteção das pessoas singulares, no que respeita ao
tratamento de dados pessoais e à livre circulação desses dados (RGPD), a Cefad passou a
dar especial atenção a este Regulamento, de modo a atuar em conformidade com as regras
nele estabelecidas, nomeadamente no que se refere aos princípios e às obrigações que
norteiam o tratamento de dados pessoais subjacentes a todas as suas atividades, sendo
aplicável aos seus alunos, pais/encarregados de educação, docentes e outros colaboradores
independentemente do tipo de vínculo contratual.
A fim de observar as diretrizes emitidas por este Regulamento, a Cefad vem desenvolvendo
políticas de segurança da informação que contemplam designadamente: mecanismos fortes
de autenticação; gestão de utilizadores e de atribuição de perfis de acesso; a
confidencialidade das transmissões de dados e o registo dos acessos.
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No que se refere à disponibilização de dados pessoais dos alunos e para proteger a sua
privacidade a Cefad não divulga na internet as pautas de classificação nem as listas de alunos
que requereram ou a quem foi renovada a matrícula, ficando as mesmas apenas disponíveis
na Plataforma Informática da Escola.

1.2 Contextualização Geográfica e Económica
A Escola Profissional Cefad situa-se na Freguesia de São Domingos de Benfica, no Concelho de
Lisboa, junto do Parque Bensaúde, do Jardim Zoológico e do Estádio da Luz. Goza de uma localização
privilegiada no que diz respeito a transportes públicos e também acessibilidades rodoviárias,
permitindo o fácil acesso não só de quem reside em Lisboa, como também nos concelhos limítrofes,
nomeadamente Loures, Odivelas, Amadora, Sintra, Oeiras, Mafra e Almada.
São precisamente estes os concelhos com uma taxa de natalidade mais elevada a nível nacional,
assim como uma percentagem de população com menos de 15 anos mais elevada, aproximadamente
15,5%, cerca de 3 pontos percentuais acima de média nacional (Fonte Pordata, Base de dados
PortugalContemporâneo).
Do ponto de vista económico Lisboa apresenta-se como um pólo de atracão, constituindo-se como
uma das capitais mais dinâmicas com uma população residente de 504964 habitantes. A concentração
de empresas no centro da capital faz com que a população flutuante exceda o milhão.
A nível europeu o sector da saúde é considerado como um dos seis desafios societais no Horizonte
2020, e em termos nacionais como estratégico para o desenvolvimento económico, tendo registado
um desenvolvimento notável nas últimas duas décadas, surgindo como um dos 10 produtos
estratégicos.
De acordo com os dados do turismo de Portugal o sector da saúde e bem-estar apresenta-se como um
sector relativamente recente que entre os anos de 2000 e 2004, cresceu cerca de 50% e que se
perspectiva que continue a crescer a um ritmo de um crescimento de 5 a 10% anual.
O mesmo estudo aponta o nosso país como bem posicionado como destino de welness, em
comparação com os restantes concorrentes europeus.
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O envelhecimento da população assim como a maior preocupação com o corpo e o bem-estar
psíquico, são uma tendência e hoje este sector de mercado mostra-se como um dos mais promissores
à escala europeia.
De acordo com os estudos feitos pelos operadores os factores básicos de sucesso do sector passam:


Pela disponibilidade de condições/equipamentos



Oferta de serviços especializados



A qualidade técnica dos serviços/tratamentos disponibilizados



Sofisticação do ambiente

Atendendo a que um dos maiores flagelos de saúde deste século, é provocado por doenças
cardiovasculares, diabetes, cancro e doenças respiratórias crónicas, a OMS em 2015 adoptou como
objectivo a diminuição da mortalidade em 25% até 2020,defendendo que uma percentagem elevada
da mortalidade se deve a factores de risco comportamentais que podem ser evitados.
O excesso de peso encontra-se entre os factores de risco mais elevados, provocados por uma dieta
desequilibrada e uma vida sedentária.
Portugal não foge à regra europeia, razão pela qual foi adoptada como medida estratégica, ao
programa nacional para a promoção da actividade física, através do qual se pretende promover estilos
de vida saudável e combater o sedentarismo, (Fonte Retrato da saúde em Portugal).
No retrato da saúde de 2018, traçado pelo SNS, a sociedade portuguesa é marcada por um quadro
demográfico de envelhecimento da população com reflexos na saúde. Cientes de que os factores de
risco que conduzem a uma grande parte das doenças características do envelhecimento são passíveis
de ser modificados, o SNS estabeleceu como prioridade uma aposta na promoção da saúde e
prevenção da doença.
O PNS aprovado pelo governo dá destaque a uma abordagem de programas específicos,
nomeadamente para a alimentação saudável e prática de exercício físico, diabetes e doenças
cardiovasculares, salientando, no entanto, os desafios na promoção da saúde e na prevenção da
doença e no sector social

1.3 Análise do Contexto Externo e Interno
Tabela 1

FORÇAS

FRAQUEZAS
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FORÇAS
Localização da escola

FRAQUEZAS
Limitação dos espaços de lazer para os alunos

Oferta formativa ajustada às necessidades do Necessidade
mercado

de

material/equipamento

de

aquisição

de

apoio

os

para

laboratórios de química e biologia
Comunicação da escola com os encarregados de Dificuldade de estabelecer planos de formação
educação

transversais

Especialização da escola nas áreas da saúde e Procedimentos pouco claros e não monitorizados.
do desporto

O reduzido acompanhamento e supervisão da
prática lectiva em sala de aula, enquanto
processo de melhoria da qualidade do ensino e de
desenvolvimento profissional.

Qualidade das relações entre a escola e as Necessidade de reforço dos Serviços de apoio
entidades de FCT

aos alunos

Satisfação dos alunos e encarregados de Fraco envolvimento da comunidade educativa nos
educação no serviço prestado pela escola

processos de qualidade

Boa imagem da escola no exterior

Falta de estabilidade do corpo docente em
especial em alguns grupos de difícil recrutamento

Existência de serviço de psicologia e orientação
Participação em vários projetos e dinamização de
atividades envolvendo a comunidade escolar
AMEAÇAS

OPORTUNIDADES

Critérios de distribuição da oferta formativa por Parcerias/protocolos
parte da tutela
Algumas famílias com dificuldades económicas, o Perspectiva
que dificulta a manutenção dos filhos na escola

de

crescimento

dos

sectores

económicas ligados às áreas de formação da
escola

Ineficácia das instituições de solidariedade social Participação significativa dos encarregados de
para dar resposta a Situações de dificuldade educação, na vida escolar dos seus educandos
socioeconómica

Renovado interesse pelos cursos de dupla
certificação

Redução do número de alunos

Alinhamento com o quadro EQAVET
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Tratamento diferenciado por parte do ministério Aumento do ensino obrigatório para os 18 anos
da educação para com o corpo docente

ou 12º ano de escolaridade

Concorrência, nomeadamente por parte do IEFP

Aposta governamental pelos cursos profissionais

Nº

alunos

com

necessidade

de

apoio

individualizado
Redução de financiamento face à diminuição dos
alunos

2. A escola /O nosso compromisso
A Escola Profissional Cefad, tendo em conta a sua história, adopta como Visão Estratégica ser, “A
Escola Profissional de referência na Área do Desporto e Saúde/Massagem na região da Grande
Lisboa”, procurando que o ensino profissional que ministra, possa contribuir para o desenvolvimento
do conhecimento, de competências, que respondam às necessidades empresariais e estratégia de
desenvolvimento local e nacional.
Assumimos assim como Missão “Contribuir para proporcionar uma formação objetiva, adaptada às
necessidades de cada aluno considerado, enquanto ser humano, cidadão responsável e futuro quadro
qualificado da(s) empresa(s) que virá a integrar” e, desta forma promover Sucesso Escolar.
Em conformidade com a visão estratégica da Escola Profissional Cefad, face aos seus recursos físicos
e humanos existentes, tem sido feita uma aposta numa oferta formativa que está de acordo com o
nosso ADN, mas que claramente alinhada com uma estratégia regional/área metropolitana de Lisboa,
nacional e internacional, O Desporto e a saúde e bem-estar.
Assim continuaremos a apostar nas duas áreas referidas, procurando diversificar dentro da área da
estética e alargar á área da saúde, tendo em conta nomeadamente as características específicas da
zona onde se encontra localizada a escola, assim como do levantamento de necessidades levado a
cabo pelas associações lideradas pela junta de freguesia.
Tendo como guia impulsionador a nossa Visão estratégica e Missão, a Escola Profissional Cefad
propõe os seguintes objectivos estratégicos:


Promover o ensino/cultura inclusiva com sentido de responsabilidade e autonomia,
respeitando o ritmo individual;
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Aproximar as competências técnicas dos jovens das necessidades reais das empresas;



Inserir a comunidade escolar nas realidades socioeconómica nacional e internacional;



Assegurar uma gestão eficaz e eficiente da Escola

2.1. Estrutura Orgânica da CEFAD
Tabela 2
CEFAD - FORMAÇÃO PROFISSIONAL
DIREÇÃO DA ESCOLA PROFISSIONAL CEFAD - EPC

DIREÇÃO PEDAGÓGICA

CONSELHO
PEDAGÓGICO

Conselho de Curso

DEPARTAMENTO DA
ÁREA FINANCEIRA E
ADMINISTRATIVA

DEPARTAMENTO DE
LOGÍSTICA, MARKTING E
SERVIÇO INFORMÁTICO

EQUIPA DA
QUALIDADE,
HIGIENE E
SEGURANÇA
NO
TRABALHO

CONSELHO
CONSULTIVO

Conselho de Turma

Órgãos Consultivos
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2.3. Stakeholders Relevantes
Na tabela seguinte identificam-se os Stakeholders relevantes para a gestão e melhoria da Oferta de
EFP na Cefad
Tabela 3

TIPO DE
STAKEHOLDER

Interno

Externo

RELEVÂNCCIA PARA A GESTÃO E MELHORIA
DA OFERTA DE EFP
(Alta, Média, Baixa)
Alta
Alta
Alta
Alta
Alta
Alta

DESIGNAÇÃO DO STAKEHOLDER
Direção Pedagógica
Pessoal Docente
Pessoal Não Docente
Alunos
Pais e Encarregados de Educação
Empregadores
Instituições locais representativas do
tecido económico, social e cultural
Administração Pública e Estado

Alta
Alta

2.4. Oferta Formativa
Cursos Técnico-Profissionais
Tabela 4

Curso
Técnico de
turismo
ambiental
e rural
Manicura
e pedicura
Técnico de
massagem
estética e
bem-estar
Técnico de
desporto

Ano Lectivo
Ano Lectivo
Ano Lectivo
Ano Lectivo
2016/2017
2017/2018
2018/2019
2019/2020
Total
Nº
Total
Nº
Total
Nº
Total
Nº
Turmas Alunos Turmas Alunos Turmas Alunos Turmas Alunos
1

26

1

15

1

20

1

13

1

28

2

51

3

76

1

24

2

50

3

77

A Escola Profissional Cefad desde o seu início em 2016, recebeu oito turmas, no primeiro ano uma
turma de nível 4 de turismo Ambiental e Rural, e uma turma CEF, tipo 3 de manicura pedicura.
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No ano seguinte, 2017 recebemos mais duas turmas, uma de técnico de desporto, outra de Técnico de
massagem estética e bem-estar, ambas de nível 4.
Em 2018, recebemos novamente mais duas turmas, uma de técnico profissional de desporto, outra de
técnico profissional de massagem estética e bem-estar.

3. Diagnóstico da situação face aos referentes do processo de
Garantia da qualidade
3.1 Relativamente aos indicadores e às práticas de gestão
A Escola Profissional Cefad considera que os processos de avaliação interna são determinantes para
a garantia da qualidade da formação/sucesso dos alunos, assim desde a primeira hora procurou criar
instrumentos de autorregulação que incluíssem todos os intervenientes da escola e que permitissem
em cada momento promover a melhoria continua, fase à análise dos resultados obtidos.
Neste âmbito foi criado desde o início um grupo de avaliação interna constituído por docentes,
directores de turma, direcção, serviços de psicologia, representantes do pessoal não docente que se
constitui como um embrião do sistema de garantia da qualidade.

O grupo norteou o seu plano de acção tendo em conta os seguintes objectivos:


Promover o envolvimento dos encarregados de educação na vida dos seus educandos;



Promover uma melhoria de qualidade dos processos de ensino aprendizagem melhorando a
sua eficiência eficácia;



Fomentar uma participação dinâmica e crítica de todos os intervenientes no processo
educativo;



Contribuir para o sucesso educativo promovendo uma cultura de qualidade da formação;



Sensibilizar todos os intervenientes para a necessidade de uma melhoria contínua da
organização, funcionamento e resultados da escola;



Desenvolver o sentido de autorresponsabilização.

O trabalho foi guiado pelos seguintes documentos, plano anual de actividades da escola, projecto
educativo e relatório anual de avaliação, os resultados existentes na escola reportam-se ao trabalho
deste grupo, tendo em conta os documentos identificados. Os relatórios produzidos são analisados em
sede do Conselho Pedagógico, e as conclusões utilizadas para a introdução de melhorias.
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Foram ainda utilizados como fontes de informação, os dados recolhidos nas diferentes plataformas do
Ministério da Educação, MISI, OTES.

3.2 Recolha de dados, definição de metas/objectivos
Fica claro que a Escola Profissional Cefad teve como primeira preocupação, a qualidade do processo
ensino aprendizagem, e a maioria dos indicadores considerados pela ANQEP, para o alinhamento com
o EQAVET, têm sido considerados, pese embora o facto da sua aplicação e monitorização não
seguirem as normas agora estabelecidas.
A Escola Profissional Cefad recolheu dados que lhe permitem fazer uma avaliação e reflexão crítica,
permitindo introduzir melhorias por ciclo e por ano lectivo, e assim melhorar práticas e procedimentos
que contribuem para a melhoria continua e definição de objectivos/metas.
Tendo iniciado a sua actividade em 2016, não temos qualquer ciclo terminado, no entanto para todos
os anos e para todas as turmas foram recolhidos os dados, conforme tabela 5
Tabela 5
Turmas em
funcionamento

Técnico de Turismo
Ambiental e Rural

Técnico de Desporto

Nº de turmas

1

2

Medida

Ciclo

Ano

Indicadores


Desistências/AM/TR



Conclusão no tempo previsto



Conclusão após o tempo previsto



Faltas injustificadas



Constituição por género



Avaliação por disciplina



Média por disciplina



Desistências/ AM/TR



Módulos em atraso



Faltas injustificadas



Alunos transitados
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Turmas em
funcionamento

Técnico de Massagem
estética e Bem-estar

Nº de turmas

Medida

2

Indicadores


Média por disciplina



Recuperações, (horas)



FCT- média da avaliação intermédia



Alunos que terminam a FCT, (intermédia) dentro
do prazo



Faltas disciplinares



Alunos em estágios internacionais



Actividades programadas



Actividades realizadas



Satisfação das actividades realizadas



Intervenientes nas actividades desenvolvidas



Projectos adaptados a situações de aprendizagem
diferenciadas

Plano de actividades/actividades transversais



Intervenções para aprendizagens específicas



Participação em projectos de solidariedade social,
com intervenção de parceiros externos



Envolvimento dos encarregados de educação



Horas de formação para professores



Horas de formação para funcionários



Acções de divulgação da escola junto da
comunidade



Reuniões de preparação para a implementação do
EQAVET

A monitorização dos dados, com as lacunas já anteriormente assumidas, permite-nos mais facilmente
posicionarmo-nos face ao referencial para o alinhamento com o quadro Eqavet, traçar o plano de
acção, e definir os objectivos operacionais associados ao cumprimento dos objectivos estratégicos.
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4. Posicionamento da escola face ao referencial de acordo
com os critérios de conformidade e para cada uma das fases
do ciclo de qualidade
Tabela 6

Critérios de
avaliação

Práticas de Gestão/focos de
observação

C1

1.

Alinhamento dos objectivos

Posição da escola
1.

As metas e objectivos estão alinhados com as políticas

Fase de

estratégicos com as políticas

europeias nacionais e regionais;

planeamento

definidas e estudos disponíveis.

No entanto a escola não evidencia de uma forma

Participação dos stakeholders

sistemática

2.

internos e externos na
3.

Não existia participação dos stakeholders externos na

Planeamento e calendarização

definição de objectivos estratégicos.
3.

Alinhamento das actividades
planeadas com os objectivos

1.

Fase de
Implementação

2.

Diversidade e intervenção das

4.

As actividades não estavam alinhadas de forma
consistente com os objectivos estratégicos

1. As parcerias e stakeholders externos são

parcerias

essencialmente utilizados para divulgação da oferta

Participação dos alunos em

formativa e FCT, pontualmente a escola estabelece

projectos de âmbito,local

projectos de âmbito mais alargado com os parceiros.

regional e internacional
3.

São estabelecidas, objectivos, actividades, parcerias e
calendarização, a um ano.

estratégicos
C2

Existe participação dos stakeholders internos.

estratégia da escola
das actividades
4.

2.

2.

Os alunos participam em projectos de âmbito local,

Alinhamento da formação de

regional e internacional, que fomentam a sua

professores de acordo com os

autonomia, podendo o mesmo ser intensificado.

objectivos estratégicos da

3.

escola

Os professores têm frequentado esporadicamente
acções de formação, de acordo com as necessidades
da escola, no entanto não de uma forma consistente.

C3

1.

Utilização de

Fase de

descritores/indicadores que

Avaliação

permitam a monitorização

2.

1.

A escola utilizava alguns indicadores EQAVET e
outros da escola.

2.

A escola monitorizava e avaliava as actividades

intercalar, de acordo com o

implementadas com a utilização de alertas precoces,

EQAVET

necessita de melhorar procedimentos

Monitorização intercalar dos
objectivos e metas/utilização de

3.

Os stakeholders internos participam na análise de
resultados e na introdução de elementos de melhoria

alertas precoces
3.

Participação dos stakeholders
internos e externos na análise
dos resultados e introdução de
melhorias
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Critérios de
avaliação

Práticas de Gestão/focos de
observação

C4

1.

Revisão do planeamento com a

Fase de

introdução de melhorias em

Revisão

função dos resultados, tendo

Posição da escola
1.

correctivas, tendo em conta os stakeholders internos
2.

em conta a satisfação de todos
os stakholders
2.

A escola avalia e faz revisões, introduzindo melhorias
A escola introduz melhorias a partir dos descritores
monitorizados, não de acordo com o EQAVET

3.

Revisão de práticas de gestão

A escola não tem tido uma prática de divulgação de
resultados de avaliação

com introdução de melhorias a
partir da análise dos resultados
3.

Disponibilização dos resultados
de avaliação no sítio
institucional

C5

1.

Participação dos stakekolders

Diálogo

internos e externos sobre a

Institucional

qualidade da oferta formativa

para a

da escola

melhoria

2.

A participação dos stackeholders é feita apenas nos
órgãos onde têm acesso

2.

Não era disponibilizada informação no site

1.

Aplica de forma sequencial as diferentes fases do ciclo

Disponibilização de informação

contínua da

sobre a melhoria contínua da

oferta de EFP

oferta na rede interna e no site

C6

1.

Aplicação do
ciclo de
garantia e
melhoria da
Qualidade

4.1 Opções a tomar no processo de alinhamento, considerando os
objectivos estratégicos da instituição
Atendo ao posicionamento da escola face ao referencial e aos objectivos estratégicos definidos a
Escola Profissional Cefad, tem necessidade de rever alguns dos seus procedimentos de forma a
ajustá-los aos indicadores do sistema de qualidade Eqavet, para que possamos medir o nosso
desempenho e fazer uma autoavaliação, com o objectivo de implementar um sistema de avaliação
contínua.
A qualidade do serviço prestado é considerada fundamental pela Escola Profissional Cefad, de forma a
conseguir uma vantagem competitiva marcando a diferença face aos concorrentes.
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Não aplicando até ao momento os indicadores do Eqavet, a escola faz, como fica claro no ponto 6.1,
uma monitorização dos dados que lhe permitiu estabelecer estratégias e objectivos, melhorando os
procedimentos associados a cada uma das fases dos processos de qualidade, diagnóstico,
implementação, avaliação.
Assim e no que diz respeito aos indicadores considerados para o processo de certificação Eqavet,
nomeadamente, indicador 4, taxa de conclusão dos cursos e indicador 5º taxa de colocação após
conclusão dos cursos, a escola passará a aplicá-los tendo em conta que o primeiro ciclo formativo foi
2016/2019, nesse sentido será transcrito para o documento base e para o plano de acção os
procedimentos a adoptar para concretização dos objectivos definidos e para responder aos requisitos
da certificação Eqavet, nomeadamente monitorizações intermédias que passam por verificar a
percentagem de módulos em atraso, em cada ano, as faltas injustificadas, a percentagem de alunos
que termina a FCT dentro do tempo regulamentar, assim como as classificações obtidas na FCT.
No que diz respeito ao indicador 6, utilização das competências adquiridas no local de trabalho, a
escola não teve oportunidade de aplicar o respectivo indicador tendo em conta que o ciclo formativo
apenas terminou em 2019, no entanto, conforme indicado nas metas e objectivos apresentados no
documento base, a Escola Profissional Cefad definiu um conjunto de procedimentos e indicadores que
passam por um controlo intermédio, nomeadamente aplicação de inquéritos para avaliar a satisfação
dos empregadores.
A Escola Profissional Cefad, definiu ainda indicadores, tendo em conta os objectivos estratégicos
definidos e procurando responder às lacunas identificadas no quadro 6, para que tal seja possível
serão implementados procedimentos que permitam:
Fase C1 PLANEAMENTO:


Promover a participação do stakholders externos, nomeadamente os parceiros, entidades da
FCT e EE através da sua presença no conselho consultivo com apresentação de propostas.



Articular o plano de actividades com as estratégias e objectivos definidos, através de reuniões
de preparação no início do ano lectivo, com os DT e os directores de curso.



Implementar medidas de participação dos stakholders externos.

Fase C2 IMPLEMENTAÇÃO:


Melhorar as parcerias estabelecidas com os diferentes stakholders de forma a potenciar a
troca de serviços permitindo estratégias inovadoras.
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Fomentar a realização de projectos por parte de alunos e professores que potenciem a sua
autonomia e aquisição de competências adaptadas às necessidades das empresas.



Implementar um plano de formação para todos os funcionários que permita responder às
estratégias definidas.

Fase C3 AVALIAÇÃO:


Utilização de todos os indicadores e descritores/eqavet que permitam uma monitorização
intermédia, que permitam a prossecução dos objectivos



Envolver os stakholders internos e externos na análise e resultados de avaliação e introdução
de elementos de melhoria contínua.

Fase C4 REVISÃO:


A escola passará a utilizar os resultados de avaliação dos diferentes stackolders, tendo em
conta os indicadores Eqavet, para introdução de elementos de melhoria contínua



Actualizar com regularidade os resultados das avaliações no sítio da internet.

C 5 DIÁLOGO INSTITUCIONAL


Aprofundar o diálogo com os satakolders internos e externos



Promover a divulgação junto dos satakolders dos dados relativos à melhoria contínua da
qualidade.

C6 APLICAÇÃO DO CICLO DE GARANTIA DA QUALIDADE


Melhorar a implementação do ciclo de qualidade aplicando a sequência do processo Eqavet.



Divulgar os resultados para que as tomadas de decisão possam ser tomadas em função dos
mesmos.



Aplicar nos diferentes documentos as evidências do ciclo de avaliação.

Com a implementação das acções e objectivos descritos, pensamos que a escola está em condições
de prosseguir e cumprir os critérios de conformidade Eqavet, promovendo uma cultura de gestão
participada e aprofundada.
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5. Implementação do sistema de qualidade em resultado do
processo de alinhamento
5.1 Metodologias de Participação dos stakeholders
FASES EQAVET
SEDE

PERIODICIDADE

P

I

x

x

A

R

D

Parceiros
Institucionais
x

STAKEHOLDERS

DOMÍNIO DE
INCIDÊNCIA

Anespo

Consultivo

x
Director Geral

x

x

x

Director
Pedagógico

Conselho Consultivo

EVIDÊNCIA DO
ENVOLVIMENTO

Externo

Memorando

Interno

Actas

Interno

Actas

Interno

Actas

Externo

Actas

Externo

Actas e inquéritos

Externo

Actas

Interno

Actas

Interno

Actas de reuniões
e
Plano de
atividades

x
Representante
dos Docentes

Bi-Anual
(Junho/Julho) e
(Janeiro/Fevereiro

Dar parecer sobre
opções
estratégicas e
pertinência de
oferta formativa

ORIGEM DE
STAKEHOLDERS

x

x
Representante do
poder local

x

Propor estratégias
e metodologias
para melhoria do
processo ensino/
aprendizagem

x
Representante
das empresas, etc

x

x
Representante
dos Enc. Edu.

x

x

x

Avaliação da
qualidade da
formação

Representante
dos alunos
Implementar
estratégias,
metodologias e
definir
intervenientes no
processo ensino/
aprendizagem

Trimestral

x

x

x

x

x

Director Geral

Participar na
elaboração do
plano de
actividades da EPC
Acompanhar o
cumprimento das
orientações
definidas, suas
metodologias e
aplicação dos
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FASES EQAVET
SEDE

PERIODICIDADE

Trimestral

Trimestral

P

x

x

I

x

x

A

x

x

R

x

x

D

x

x

STAKEHOLDERS

Director
Pedagógico

Membro da
Direcção da EPC

DOMÍNIO DE
INCIDÊNCIA

respectivos
instrumentos nos
diferentes
interlocutores
envolvidos no
processo ensino/
aprendizagem

Propor medidas
preventivas e/ou
correctivas que
contribuam para a
prossecução dos
objectivos definidos
para a EPC

ORIGEM DE
STAKEHOLDERS

Interno

EVIDÊNCIA DO
ENVOLVIMENTO

Actas e Plano de
atividades

Actas e Plano de
atividades
Interno
Balanço de
actividades

Conselho Pedagógico

Apresentar
propostas de
articulação dos
planos curriculares.

Trimestral

Trimestral

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Representante da
Direcção de cada
curso

Directores de
turma

Apresentar
propostas
/balanços relativos
ao trabalho
desenvolvido no
âmbito da DT,
especificamente no
que diz respeito à
relação com os EE.
Apresentar
propostas de
formação no
âmbito específico
Apresentar
caracterização dos
alunos com
Dificuldades/propor
formas de actuação
do ponto de vista
técnicopedagógico/sugerir
formação no
específico

Interno

Actas e Plano de
atividades

Actas e Plano de
atividades
Interno
Balanço de
actividades
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FASES EQAVET
SEDE

PERIODICIDADE

Trimestral

Trimestral

Trimestral

Trimestral

P

I

A

R

D

STAKEHOLDERS

x

x

x

x

x

Representante do
SPO

x

x

x

x

x

Representantes
dos Enc. Edu.

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Representantes
dos Alunos

Director
Pedagógico

DOMÍNIO DE
INCIDÊNCIA

Apresentar
sugestões de
melhoria nos
diferentes âmbitos.

Apresentar
sugestões no
âmbito do plano de
actividades . Fazer
avaliação das
actividades
desenvolvidas
sugerir melhorias

Colaborar na
concepção e
formulação do
Projeto Educativo
da EPC

ORIGEM DE
STAKEHOLDERS

Interno

Actas e Plano de
atividades

Externo

Actase Plano de
atividades

Interno

Actas e Plano de
atividades

Interno

Actas, Projecto
Educativo e Plano
de
Actividades/Plano
de Acção

Interno

Actas, Projecto
Educativo e Plano
de
Actividades/Plano
de Acção

Colaborar na
elaboração do
Plano de
Actividades/Plano
de Acção da EPC

Direção
pedagógica

Trimestral

x

x

x

x

Direcção de cada
curso

Apresentar
propostas para
apresentação no C.
pedagógico e
Conselho
consultivo

EVIDÊNCIA DO
ENVOLVIMENTO
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FASES EQAVET
SEDE

PERIODICIDADE

Trimestral

Trimestral

P

I

A

R

x

x

x

x

Directores de
turma

x

x

x

x

Representante do
SPO

x

Conselho de
Curso

x

x

x

D

STAKEHOLDERS

x

Coordenador de
curso

Trimestral

Todos os
docentes do curso

x

x

x

x

x

Trimestral

Conselho de
Turma

Trimestral

x

x

x

Garantir a
qualidade do
ensino

Promover a
articulação
horizontal e vertical
entre as várias
disciplinas do
curso.
Definir actividades
e estratégias
pedagógicas no
âmbito de cada
uma das áreas de
formação
Definir a
distribuição dos
módulos de acordo
com as
competências a
desenvolver ao
longo da formação

ORIGEM DE
STAKEHOLDERS

EVIDÊNCIA DO
ENVOLVIMENTO

Interno

Actas, Projecto
Educativo e Plano
de
Actividades/Plano
de Acção

Interno

Actas, Projecto
Educativo e Plano
de
Actividades/Plano
de Acção

Interno

Actas
Plano de
formação/sigo
Plataforma Inovar
+

Interno

Actas
Plano de
formação/sigo
Plataforma Inovar
+

Definir os critérios
das PAP e fazer o
seu
acompanhamento
Analisar as
características de
cada grupo e
adoptar estratégias
adaptadas

Director de turma

x

DOMÍNIO DE
INCIDÊNCIA

x
Todos os
Docentes da
turma

Preparar a
informação
adequada, a
disponibilizar aos
pais e
encarregados de
educação, relativa
ao processo de
aprendizagem e
avaliação dos
alunos.

Interno

Actas dos
conselhos de
turma
Caracterização
das turmas
Pautas de
avaliação/inovar +
Registo de faltas

Interno

Avaliar as
competências
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FASES EQAVET
SEDE

PERIODICIDADE

P

I

A

R

D

x

x

x

x

x

Trimestral

x

x

x

x

Trimestral

x

DOMÍNIO DE
INCIDÊNCIA

Representante
dos Enc. Edu.

desenvolvidas
pelos alunos e
propor e
implementar
estratégias de
melhoria, em
articulação com os
diferentes órgãos
da escola

Externo

Representante
dos Alunos

Emitir opinião
sobre o
desenvolvimento
da for mação assim
como questões
disciplinares

Externo

x
Externo

Direcção da EPC

Interno

Tutela

Externo

x

Junho/Julho

x

1º período escolar

Orientadores de
Estágio da escola

x

2º período ecolar

Interno

x
Entidades
receptoras de
estágios e alunos

FCT

Plataforma SIGO,
correspondência
trocada com a
tutela e diário da
Républica

Homologação
Direcção da EPC

FCT

Convocatórias e
correspondência
trocada com a
tutela

Aditamentos/
Aprovação da rede
escolar

Janeiro/Abril/Maio

x

EVIDÊNCIA DO
ENVOLVIMENTO

x

Tutela

Dialogo
institucional
com a tutela

ORIGEM DE
STAKEHOLDERS

STAKEHOLDERS

Orientador de
estágio e entidade
receptora de
estágio/tutor
Alunos

Estabelecimento de
contactos para
criação de
protocolos de
inserção em CT
Recolha de opinião
sobre a oferta
formativa

Preparação da
FCT, definição de
critérios de
colocação em
função do perfil das
entidades e dos
alunos
Acompanhamento
dos
alunos/verificação
do cumprimento
dos objectivos

Externo
Protocolos
estabelecidos
Registo de
contacto
Internos

Externo

Ata
Registo de
contactos com
entidades e
alunos
Contratos FCT
Kit estágio
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FASES EQAVET
SEDE

PERIODICIDADE

P

I

A

R

D

STAKEHOLDERS

DOMÍNIO DE
INCIDÊNCIA

ORIGEM DE
STAKEHOLDERS

EVIDÊNCIA DO
ENVOLVIMENTO

estabelecidos

Orientador de
estágio da escola

Interno/externo

Alunos

x

FCT

Junho/julho

x

FCT

Junho/Julho

Aluno, Tutor
Orientador de
estágio

Processo conjunto
de avaliação

Externo/interno

Kit
estágio/relatório
de estágio

Diretor
pedagógico e
entidade recetora
de estágio
Conselho
Pedagógico

Análise de
resultados visando
a melhoria da
oferta de EFP

Externo

Balanço de
actividades

x

5.2 Definição dos objectivos e metas a alcançar
Tendo em conta os objectivos estratégicos definidos:


Assegurar o ensino/cultura inclusiva com sentido de responsabilidade e autonomia,
respeitando o ritmo individual



Aproximar as competências dos jovens às necessidades reais do mercado e ao
prosseguimento de estudos



Promover uma cidadania íntegra, inserindo os alunos na comunidade escolar e na realidade
sócio económica nacional e internacional



Assegurar uma gestão eficaz e eficiente da escola.

A Escola Profissional Cefad identificou no quadro seguinte os objetivos operacionais e as metas a 1 e
3 anos
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Metas
Objectivos operacionais

1 Ano

3 Anos

No 3º quartil

no 4º quartil

+de 10%

+20%

No 3º quartil

no 4º quartil

3,0

3,2

3,0

3,2

+5%

+10%

30%

50%

Iniciar

30%

5%

10%

10%

20%

Grau 2 de

Grau 3 de

alinhamento

alinhamento

100%

100%

Média de satisfação dos alunos

3,2

3,6

Média de satisfação dos docentes

3,2

3,6

Média de satisfação dos outros colaboradores

3,2

3,6

Garantir uma taxa de conclusão elevada
Aumentar a participação dos alunos em projectos que privilegiem a
autonomia
Garantir uma taxa elevada de diplomados inseridos no mercado de
trabalho
Atingir uma elevada % de empregadores satisfeitos com a prestação dos
alunos diplomados
Atingir uma elevada % de satisfação dos parceiros FCT
Dotar os alunos de competências que lhes permitam o prosseguimento
de estudos
Aumentar número de alunos em estágios internacionais
Criar um intercâmbio internacional para docentes
Aumentar e diversificar as parcerias com stakholders externos
Aumentar a participação da escola em projectos de âmbito local e
regional em interacção com a comunidade
Implementar o sistema de gestão EQAVET
Implementar um plano de formação alinhado com as opções estratégicas

5.3 Conjunto de Indicadores e metas a utilizar pela Cefad
No quadro seguinte descrevem-se o conjunto de indicadores e metas em utilização pela Escola
Profissional Cefad.
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Indicadores
Taxa de conclusão - Indicador
EQAVET 4 a)
Taxa de concretização das PAP
Taxa de Desistência
Taxa de Absentismo
Taxa de alunos com módulos em
atraso
Taxa de alunos em projectos
adaptados
Taxa de participação dos alunos
Taxa Total de diplomados no
mercado de trabalho - Indicador
EQAVET 5 a)
Taxa de trabalhadores por conta
própria - Indicador EQAVET 5 a)
Taxa de Empregados na área da
formação - Indicador EQAVET 6 a)
Média de Satisfação dos
Empregadores Indicador EQAVET 6
b3)
Média de Satisfação dos parceiros
FCT
Taxa de Prosseguimento de
Estudos - Indicador EQAVET 5 a)
Taxa de alunos a frequentar
estágios internacionais
nº de docentes por área de
formação
nº de parcerias

Ponto de Partida
Ano Letivo
Ciclo
2016 /
2018 / 2019
2019

Metas a Alcançar para os indicadores
Ano Letivo
2021 /
2017/
2020 / 2021
2022
2020

Ciclo
2018/
2021

2019/
2022

75%

78%

80%

N/D

65%

70%

72%

N/D

10%

11%

manter

N/D

30%

manter

35%

N/D

3,0

3,1

3,2

10%

15%

manter

2019 / 2020

52,00%
90%

superior 90

20 15 10

18%

15%

15%

manter
10%

15%

13%

20 15 10

18%

13%

10%

18%

manter

10% 10%

manter

10%

manter

13% 10%

manter

15%

10%

manter

manter

8%

5%

manter

manter

50%

70%

85%

95%

80%

88%

92%

96%

ND

3,2

3,5

3,6

N/D
ND

15%

20%

23%

ND

0

2

3

143

Mais 5%

Mais 7%

Mais 10%

nº de acções participadas
Grau de Alinhamento com o
quadro EQAVET
Taxa de cumprimento do plano de
formação
Média de satisfação dos alunos

5
Não
aplicável

Mais 20%

Mais 15%

Mais 20%

Grau 2

Grau 2

Grau 3

80%

Manter

ND

Inico da
implementação
3,2

3,5

3,6

Média de satisfação dos docentes
Média de satisfação dos outros
colaboradores

ND

3,2

3,5

3,6

ND

3,2

3,5

3,6

ND
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5.4 Descritores Eqavet e práticas de gestão a implementar
A implementação do sistema de Garantia de Qualidade, “obriga” à aplicação de práticas de gestão
alinhadas com os descritores EQAVET que descrevemos seguidamente.
PLANEAMENTO –


Reflecte a visão estratégica de todos os intervenientes, com a definição de metas e objectivos
a atingir e acções a desenvolver, tendo em conta as metas e objectivos da união europeia,
regionais e nacionais



São utilizados descritores indicativos que permitem aferir a eficácia da prática utilizada e
definir estratégias futuras.



Os descritores permitem que cada um dos intervenientes possa avaliar a sua abordagem e
medir os progressos.



Os objectivos e metas são definidos e monitorizados através da consulta regular de todos os
interlocutores.

IMPLEMENTAÇÃO –


A divulgação/partilha das metas e objectivos a todos os intervenientes no processo, de forma
a alinhar todos os recursos humanos e financeiros com a estratégia da organização para
prossecução dos objectivos.



O envolvimento dos stackholders internos é determinante, assim como a sua preparação
inicial e continuada através de um plano de formação que adeque as suas competências ao
modelo de estratégia definido.



O reforço das stackholders externos, nomeadamente através de parcerias mais profundas e
abrangentes que possam ir além da FCT, e permitiam um envolvimento na implementação de
uma cultura de qualidade.



O plano de acção deve ficar bem definido e divulgado junto de todos os intervenientes.

AVALIAÇÃO 

A avaliação de resultados e processos deve ser feita de forma regular, tendo em conta os
objectivos

metas

e

tempos

definidos,

com

participação

de

todos

os

intervenientes/stackholders internos e externos.


A análise dos dados recolhidos deve permitir identificar as melhorias necessárias e
implementar os mecanismos para as colocarem prática.
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A auscultação dos alunos, assim como dos EE e receptores da FCT, e outras entidades
parceiras é importante para avaliar o seu grau de satisfação e caminhar para uma melhoria
efectiva de resultados.



Estão implementados mecanismos intercalares de alertas precoces, antecipando situações
de desvio, e identificação das razões dos mesmos.

REVISÃO –


partindo dos resultados obtidos na fase de avaliação, com o envolvimento de todos os
stacholders, internos e externos é possível elaborar um plano de acção que permita rever as
práticas anteriores e introduzir melhorias nas falhas identificadas, permitindo uma melhoria
contínua dos processos.



A publicitação de resultados deve ser levada a cabo junto de todos os intervenientes, e
parceiros, como garante da transparência do sistema de garantia da qualidade.

6. Sistema de Garantia da Qualidade
6.1 Metodologia de Recolha de Dados e de Feedback
Relativamente aos indicadores e descritores EQAVET em uso na gestão da Escola Profissional Cefad,
utilizamos como metodologia de recolha de dados e feedback a matriz de análise identificada na figura
abaixo.
As acções associadas à metodologia descrita estão reflectidas no Plano de Acção/Plano de
Actividades. A Escola utiliza o sistema de recolha e análise de dados para lhe permitir, não só, tomar
decisões sustentadas sobre a qualidade da oferta Escola Profissional Cefad, como quantificar outra
informação, nomeadamente a solicitada por entidades externas.
Esta matriz é utilizada em vários momentos e com diferentes fins, nomeadamente nas fases de
planeamento, de implementação, de avaliação e de revisão, a realizar com os stakeholders internos e
externos.

____________________________________________________________________________________________
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6.2 Estratégia de Monitorização de Processos e Resultados – Mecanismos de
Alerta Precoce/Monitorização Intercalar dos Objetivos Traçados
A Escola Profissional Cefad realiza de forma contínua a monitorização dos dados e processos, de
forma a permitir uma intervenção precoce. É efetuada autoavaliação dos resultados obtidos face aos
objetivos definidos, no final de cada ciclo formativo e de forma intercalar no final de cada ano e período
lectivo e assume-se como uma ferramenta essencial para reflexão e balanço.
A avaliação dos resultados obtidos face aos objectivos fixados no final de cada ciclo formativo, é
realizada com mecanismos precoces intercalares, atendendo á natureza e temporalidade dos
objectivos, tendo como suporte, o Projecto Educativo/Documento Base e o Plano Anual de
Actividades/Plano de Acção.
No que diz respeito aos resultados dos objectivos de ciclo, a avaliação é feita através dos quatro
Indicadores EQAVET: 4 a); 5a); 6a); 6b3).

____________________________________________________________________________________________
27
Escola Profissional Cefad

Documento Base / Projecto educativo 2019-2022

A Escola Profissional Cefad tem também implementados mecanismos de monitorização e controlo
intercalar por período, (alerta precoce), e ano letivo antecipando situações de desvios aos objetivos,
permitindo a antecipação de medidas correctivas.
No que se refere à avaliação das atividades implementadas na Escola Profissional Cefad, tendo como
referência os descritores/práticas de gestão Eqavet, esta é efectuada de forma continuada através das
reuniões dos diferentes órgãos e estruturas pedagógicas da escola, onde é monitorizado o Plano de
Ação, incluindo o grau de realização do Plano de Formação para o pessoal docente e outros
colaboradores e o resultado da participação dos alunos em projectos de diferente âmbito.

6.3 Metodologia para Análise de Resultados e Definição de Melhorias
A análise de resultados é realizada em diferentes sedes e de forma contextualizada, envolvendo todos
os stackholders, conforme metodologia apresentada, as acções associadas estão descritas no Plano
de Acção.
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6.4 Publicitação da Informação a Disponibilizar
Visando comunicar a melhoria contínua da oferta Escola Profissional Cefad, a Escola disponibiliza
anualmente quadro sinótico, com informação dos objetivos e das metas a atingir a um e a três anos e
resultados obtidos, bem como a sua evolução temporal com divulgação interna (suporte digital e em
papel em local visível) e externa no sítio da internet.
A informação relativa aos resultados da monitorização dos indicadores intercalares é disponibilizada
por cada período do ano letivo e divulgada à comunidade escolar em suporte digital pela rede interna e
aos pais /encarregados de educação nas sedes em que participam, assim como aos parceiros da FCT
e tutela.
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