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1.

Análise contextualizada dos resultados dos indicadores EQAVET selecionados para o ciclo de
garantia de qualidade que sustenta o Plano de Melhoria.
Partindo do diagnóstico inicial, apresenta-se a ambição traçada pelo AECV e os resultados
obtidos em relação aos quatro indicadores monitorizados no âmbito do processo de alinhamento
com o Sistema de Garantia de Qualidade EQAVET, salientando que há dados anteriores à
implementação deste ciclo de garantia de qualidade.
Indicador EQAVET 4a) - Taxa de conclusão em cursos de EFP


Situação inicial:
Taxa de conclusão no ciclo 2014-2017: 46%
Taxa de conclusão no ciclo 2015-2018: 59%



Resultado obtido no último ciclo concluído (2016-2019): 54%



Meta prevista para o ciclo 2017-2020: 65%

O AECV assumiu a melhoria deste indicador como uma das suas principais ambições, desejando
garantir, ao mesmo tempo, uma formação rigorosa para todos aqueles que nos procuram.
Sabendo que a percentagem atingida no último ciclo concluído ficou aquém das expectativas e
que esses resultados estão em sintonia com a realidade nacional, pretendemos refletir e procurar
ativamente soluções para os formandos que ficam com o seu percurso incompleto.
Contamos com alguns desafios para tentar inverter esta situação, como é o caso da integração
de formandos com trajetórias escolares de insucesso ou oriundos de contextos sociais de risco.
Estes fatores, que não ajudam ao desenvolvimento dos percursos de qualificação, continuam a
alimentar a ideia de um ensino de segunda oportunidade, muitas vezes associado também ao
facilitismo.
Neste sentido, estavam delineadas estratégias de remediação, em articulação com os SPO e os
D. Turma do 9º ano, que não foi possível implementar na íntegra devido à situação de pandemia.
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Indicador EQAVET 5a) - Taxa de colocação após conclusão de cursos de EFP


Situação inicial:
Taxa de colocação no ciclo 2014-2017: 77%
Taxa de colocação no ciclo 2015-2018: 68%



Resultado obtido no último ciclo concluído (2016-2019): 82%



Meta prevista para o ciclo 2017-2020: 84%

Embora os dados relativos a este indicador constituam uma importante fonte de informação
para o AECV, são valores que dependem muito mais das variações do contexto socioeconómico do
que da ação do AECV.
Para além da sua regular monitorização, o AECV procurará melhorar as estratégias que
permitam uma maior integração dos formandos no mercado de trabalho, partindo do
aprofundamento do conhecimento das necessidades do tecido empresarial envolvente.

Indicador EQAVET 6a) - Utilização das competências adquiridas no local de trabalho: diplomados
a exercer profissões relacionadas com o curso/AEF


Situação inicial:
Taxa de diplomados a trabalhar na AEF no ciclo 2014-2017: 58%
Taxa de diplomados a trabalhar na AEF no ciclo 2015-2018: 27%



Resultado obtido no último ciclo concluído (2016-2019): 42%



Meta prevista para o ciclo 2017-2020: 47%

Ainda que se monitorizem estes dados, não são valores cuja variação dependa do AECV.
Todavia, o AECV procurará melhorar as suas estratégias do levantamento das necessidades do
tecido empresarial e institucional de modo a adequar melhor a sua oferta formativa à região em
que se insere.
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Indicador EQAVET 6b3) - Utilização das competências adquiridas no local de trabalho: satisfação
dos empregadores com as competências dos diplomados de EFP


Situação inicial:
Taxa de satisfação dos empregadores no ciclo 2014-2017: Não há dados.
Taxa de satisfação dos empregadores no ciclo 2015-2018: 100%



Resultado obtido no último ciclo concluído (2016-2019): 100%



Meta prevista para o ciclo 2017-2020: 100%

Este foi um indicador que só começou a ser formalizado a partir da implementação do sistema
de garantia da qualidade, todavia, este dado tem sido difícil de obter uma vez que as entidades
empregadoras estão pouco despertas para a importância desta informação e participam muito
pouco nos inquéritos.
Tendo em conta a importância deste indicador, o AECV pretende diversificar as estratégias de
contacto com as entidades empregadoras de modo a conseguir um índice de participação mais
elevado que nos permita uma melhor validação dos dados.
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No presente Plano de Melhoria estão descritas as fragilidades identificadas no Plano de Ação, que ainda carecem de melhoria, e fragilidades entretanto
identificadas no decurso da análise e reflexão interna que tem sido efetuada, quer com stakeholders internos, quer com stakeholders externos.
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3.

Descrição das formas previstas para avaliação dos resultados do Plano de Melhoria.
Aplicação do Referencial de Autoavaliação dos Planos de Ação e de Melhoria, ele próprio
sujeito a processos de melhoria anual.

4.

Identificação das formas previstas para divulgação dos resultados da aplicação do Plano de
Melhoria.
Publicitação online e envio por email para cada stakeholder ou seus representantes.

5.

Descrição dos mecanismos previstos para a reformulação/elaboração de novo Plano de
Melhoria.
Sistematização das respostas às questões colocadas no Referencial de Autoavaliação dos Planos
de Ação e de Melhoria. Aplicação das orientações fornecidas pela ANQEP e pela avaliação da
entidade certificadora.
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