
 

Plano de ação 

2019-2022 

 

ETEPA_PAG 

  

Versão: 1  Página 1 de 7 

 

Plano de ação 

2019-2022 

 

 



 

Plano de ação 

2019-2022 

 

ETEPA_PAG 

  

Versão: 1  Página 2 de 7 

 

Índice: 

Introdução................................................................................................................................................................. 3 

Comunicação .......................................................................................................................................................... 5 

Anexos ....................................................................................................................................................................... 6 

Anexo 1 – Plano de atividades ............................................................................................. 7 

Anexo 2 – Plano de Desenvolvimento Europeu ................................................................ 7 

Anexo 3 – Fichas de Indicadores, Objetivos e Metas....................................................... 7 

Anexo 4 – Fichas de Indicadores, Objetivos e Metas....................................................... 7 

Anexo 5 – Quadro de Monitorização de Indicadores e Plano de Ações de Melhoria 

Interna ...................................................................................................................................... 7 

 

 

 



 

Plano de ação 

2019-2022 

 

ETEPA_PAG 

  

Versão: 1  Página 3 de 7 

 

Introdução 

A qualidade foi e será sempre o princípio orientador da Escola Tecnológica e Profissional Albicastrense 

- ETEPA, enquanto instituição de educação e formação profissional, e que norteia a sua cultura 

organizacional. Tal não se deveu às exigências dos organismos nacionais e supranacionais, do 

mercado e dos agentes económicos e sociais da região, mas ao seu posicionamento e filosofia de 

gestão. Queremos continuar a formar e a qualificar bons técnicos profissionais, seguindo os padrões 

de qualidade exigidos pela União Europeia e pelo mundo empresarial. O Quadro de Referência 

Europeu de Garantia da Qualidade para a Educação e Formação Profissionais (Quadro EQAVET) será 

o modelo a implementar.  

O Quadro de Referência Europeu de Garantia da Qualidade para a Educação e Formação Profissionais 

(Quadro EQAVET) foi criado com o objetivo de melhorar o Ensino e Formação Profissional (EFP) no 

espaço europeu. O EQAVET assume-se como um instrumento que permite aos operadores 

documentar, desenvolver, monitorizar, avaliar e melhorar a eficiência da sua oferta de EFP e a 

qualidade das práticas de gestão, utilizando processos de monitorização, mecanismos de avaliação 

dos stakholders internos e externos e relatórios de progressão. 

A ETEPA envolveu-se, desde o primeiro momento, neste processo de implementação de um sistema 

de qualidade, alinhado com o EQAVET, participando, desde a fase inicial de apresentação, nas ações 

de capacitação e processos de desenvolvimento do referido Quadro EQAVET, que foram surgindo ao 

longo destes últimos anos. 

Assim, e tendo em consideração o Plano de Desenvolvimento Europeu e os fundamentos que incidem 

na promoção de uma cultura de garantia e melhoria contínua da qualidade, sublinhamos que a ETEPA 

norteia a sua atuação em práticas de avaliações internas e externas e ações que promovam a garantia 

e melhoria da qualidade, baseando-se na análise constante dos resultados atingidos e na definição de 

ações de melhoria contínua. Desta forma, podemos afirmar que o sistema de garantia da qualidade da 

Escola corresponde às exigências do Quadro EQAVET. 

O Plano de Ação aqui apresentado resultou do nosso compromisso com a qualidade e melhoria. As 

ações que constituem este documento foram definidas e elaboradas com base neste compromisso, 

nas orientações apresentadas no Projeto Educativo (Documento Base), Plano de Desenvolvimento 

Europeu e fundamentos e indicadores do Quadro EQAVET. 
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O nosso Plano de Ação consubstancia-se nos seguintes documentos: 

 

1. Plano de Atividades “Orientado para a Cidadania”; 

2. Plano de Desenvolvimento Europeu; 

3. Fichas de Indicadores, Objetivos e Metas; 

4. Relatórios de Avaliação Intercalar; 

5. Relatórios de Avalização Global; 

6. Quadro de Monitorização de Indicadores e Plano de Ações de Melhoria Interna. 

Todos os documentos são referenciados como anexos, com ligação direta aos mesmos no site da 

ETEPA. 

O Plano de Ação é um instrumento de gestão dinâmico com uma aplicação temporal de três anos 

(2019-2022). É um documento fundamental na orientação estratégica da Escola. 

https://www.etepa.pt/media/236924/PA_cidadania_ETEPA.pdf
https://www.etepa.pt/media/236928/PD_europeu_ETEPA.pdf
https://www.etepa.pt/media/236932/plano_acao-fichas_Indicadores_Objetivos_%20Metas.pdf
https://www.etepa.pt/media/237400/RAI_Relatorio_avaliacao_intercalar.pdf
https://www.etepa.pt/media/237400/RAI_Relatorio_avaliacao_intercalar.pdf
https://www.etepa.pt/media/236936/quadro_monitorizacao_indicadores_etepa.pdf
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Comunicação 

Relativamente à monitorização e comunicação das ações definidas neste Plano de Ação, serão tidas 

em conta as metodologias e periodicidades definidas no Projeto Educativo. 
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Anexos 
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Anexo 1 – Plano de atividades 

Disponível no site da ETEPA, através do Link:  

 

Anexo 2 – Plano de Desenvolvimento Europeu 

Disponível no site da ETEPA, através do Link:  

 

Anexo 3 – Fichas de Indicadores, Objetivos e Metas 

Disponível no site da ETEPA, através do Link:  

 

Anexo 4 – Fichas de Indicadores, Objetivos e Metas 

Disponível no site da ETEPA, através do Link:  

 

Anexo 5 – Quadro de Monitorização de Indicadores e Plano de Ações 

de Melhoria Interna 

Disponível no site da ETEPA, através do Link:  

https://www.etepa.pt/media/236924/PA_cidadania_ETEPA.pdf
https://www.etepa.pt/media/236928/PD_europeu_ETEPA.pdf
https://www.etepa.pt/media/236932/plano_acao-fichas_Indicadores_Objetivos_%20Metas.pdf
https://www.etepa.pt/media/236932/plano_acao-fichas_Indicadores_Objetivos_%20Metas.pdf
https://www.etepa.pt/media/236936/quadro_monitorizacao_indicadores_etepa.pdf

