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PLANO DE AÇÃO  

 

 
 

Nome da entidade formadora  
(designação da Escola, Centro de Formação ou outro tipo de entidade, conforme legalmente instituído) 

Instituto D. João V 

Morada e contactos da entidade formadora 
(morada, contacto telefónico e endereço eletrónico; circunscrever a informação à sede, no caso de haver outras 
unidades orgânicas) 

Rua Engenheiro Guilherme Santos 
3105-165 Louriçal 
Telf. 236960200 
Email: geral@idjv.pt 

Nome, cargo e contactos do responsável da entidade formadora 

 

Patrícia Carvalho 

Diretora Pedagógica 

Email:  patricia.carvalho@idjv.pt 

 

(Inserir, a partir da página seguinte, o Plano de Ação para o alinhamento com o Quadro EQAVET, datado 
e assinado, considerando na sua elaboração as orientações presentes no Guia para o Processo de 
Alinhamento com o Quadro EQAVET, ANQEP, I.P., 2018) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.qualidade.anqep.gov.pt/default.aspx
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Objetivo Geral: Atuar ao nível das condições conducentes à melhoria 

da qualidade, da eficácia e da eficiência do sistema de educação e 

formação profissional no IDJV 

Objetivo específico 1: Consensualizar uma visão estratégica partilhada para a EFP pelos 

diferentes Stakeholders; 

 

Objetivo específico 2: Conceber planos de ação distribuindo responsabilidades ao nível da 

implementação de um sistema de garantia da melhoria da qualidade alinhado com o quadro 

EQAVET; 

 

Objetivo específico 3: Operacionalizar mecanismos adequados e eficazes de envolvimento 

das partes interessadas (a nível interno e externo) para a monitorização e avaliação do 

sistema de garantia da qualidade alinhado com o quadro EQAVET; 

 

Objetivo específico 4: Definir uma estratégia de comunicação/divulgação da informação 

sobre o processo estratégico de aprendizagem da organização e os resultados obtidos. 

http://www.qualidade.anqep.gov.pt/default.aspx
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FASE # ATIVIDADE RESPONSÁVEL/PRAZOS OBJETIVOS VERIFICAÇÃO 

Planear 

1 Decisão sobre a 

implementação 

Direção /01 Março de 2019  Candidatura e 

aprovação do 

projeto 

[data] 

Planear 

2 Nomeação da equipa 

responsável 

Direção / Setembro de 

2019 

Coordenadora EQAVET – 

Sofia Fernandes 

Coordenador do Ensino 

Profissional – Jorge 

Madeira 

 Ações de 

Formação e 

Aquisição da 

formação 

necessária 

 

 Realização de 

reuniões 

semanais para 

reflexão e 

realização de 

trabalho 

 

 Definição da 

metodologia de 

trabalho 

[data] 

[data] 

 

[data] 

 

 

Planear 

3 Reunião de arranque 

e de sensibilização 

docente 

Direção / Coordenadora 

EQAVET  

 Setembro de 2019 

 Ação de 

sensibilização e 

esclarecimento 

dos 

colaboradores  

[data] 

Planear 

4 Criação do 

documento base e 

do plano de ação 

Direção / Coordenadora 

EQAVET  

Maio/Junho de 2019 

2 de setembro 2019 – 

Revisão 01 

 Sistematização 

da 

implementação 

do projeto 

 

[data] 

[data] 

Planear 

5 Identificação dos 

Stakeholders e do 

seu envolvimento. 

Direção / Coordenadora 

EQAVET  

 Setembro de 2019 

 

[data] 

Implementar 

6 Implementação de 

sistema de controle 

documental 

Direção / Coordenadora 

EQAVET  

 Setembro de 2019 

 

[data] 

Implementar 

7 Sistema de 

comunicação com os 

Stakeholders 

Direção / Coordenadora 

EQAVET  

 Ao longo do ano letivo 

 Reuniões 

periódicas 

*Delegados e 

Subdelegados 

(alunos) 

*Colaboradores 

(Docentes e Não 

Docentes) 

*Representantes 

de Encarregados 

de Educação 

*Conselho 

Consultivo 

*Reunião com 

parceiros e 

instituições locais 

 

[data] 

[data] 

[data] 

[data] 

[data] 

[data] 

[data] 

http://www.qualidade.anqep.gov.pt/default.aspx
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 Participação nos 

eventos 

organizados pelo 

IDJV 

 Organização de 

eventos em 

parceria 

Implementar 

8 Recolha de dados e 

sua monitorização 

Direção / Coordenadora 

EQAVET /Serviços 

Administrativos 

 Ao longo de cada ano 

letivo 

 Conclusão dos 

cursos 

 Ocupação dos 

diplomados 

 Satisfação dos 

Stakeholders 

 Satisfação dos 

Empregadores 

 Satisfação dos 

Alunos 

 Satisfação dos 

Encarregados de 

Educação 

[data] 

Avaliar 

9 Análise dos 

resultados obtidos / 

Reflexão e propostas 

de melhoria 

Direção  

 Julho/Agosto de 2020 

 Elaboração do 

Relatório de auto 

avaliação 

[data] 

Avaliar 

10 Solicitação da 

verificação de 

conformidade 

Direção / Coordenadora 

EQAVET  

Abril de 2020 

 

[data] 

Avaliar 11 Auditoria   [data] 

Avaliar 12 Certificação   [data] 

Rever 

13 Reunião interna de 

levantamento de 

opiniões sobre os 

pontos a melhorar e 

de identificação de 

necessidades de 

formação 

Direção / Coordenadora 

EQAVET  

 Setembro de 2020 

 Análise à 

implementação 

do processo e 

identificação de 

pontos a 

melhorar/corrigir 

[data] 

http://www.qualidade.anqep.gov.pt/default.aspx

