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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) 

 

Escola Secundária Camilo Castelo Branco, Vila Real 

 

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

 

Largo dos Freitas | 5000 - 657 Vila Real 

Telefone: 259 309 430 

Email: secretaria@esccbvr.pt  

 

Nome, cargo e contactos do responsável da entidade formadora 

 

 

Diretora: Helena Correia 

EMAIL: helena.correia.depbg@esccbvr.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
http://esccbvr.pt/contactos/
http://esccbvr.pt/contactos/


PLANO DE AÇÃO - EQAVET 
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Critério 2 - Qualidade técnica do projeto, tendo em conta os objetivos a atingir, as ações a desenvolver, as metodologias a utilizar e 

os resultados esperados. 

PLANO DE AÇÃO 

Missão/Visão 

Tendo uma missão inspirada nos valores humanistas e no conceito de Escola que recusa os (pré)conceitos e que ousa desaprender 
para se reinventar, investindo, para isso, no diálogo institucional com stakeholders internos e externos, tendo em vista a definição, 
monitorização e implementação de objetivos estratégicos para a promoção do sucesso educativo. A Escola Secundária Camilo Castelo 
Branco pretende ser reconhecida como um espaço de aprendizagem participado, integrador, pautado pela exigência e por 
aprendizagens efetivas e significativas nas áreas de competência consignadas no Perfil dos alunos à saída da Escolaridade obrigatória 
(homologado pelo Despacho n.º 6478/2017, 26 de julho), contribuindo para a formação de cidadãos responsáveis e empáticos, 
dotados de habilidades necessárias à (participação na) mudança e aos modos de lidar com a imponderabilidade e a imprevisibilidade. 

No sentido de prosseguir a missão de elevar, os parâmetros de qualidade dos serviços prestados pretende-se implementar e certificar 
a Escola com o selo de qualidade EQAVET. Durante o período de vigência deste projeto serão consolidados os alicerces para a 
implementação de ações que levem à obtenção do selo de qualidade. 

Objetivos 

✓ Promover uma cultura de garantia e melhoria contínua da qualidade baseada em práticas de autoavaliação;  
✓ Garantir a articulação da política de garantia e melhoria contínua da qualidade com os objetivos estratégicos da nossa 

entidade;  
✓ Promover a adoção de procedimentos e práticas associadas às principais componentes do Quadro EQAVET; 
✓ Recolher dados e analisar de forma sistemática e sistémica os resultados alcançados sobre a atividade desenvolvida e refletir 

esse exercício na melhoria contínua das práticas da nossa entidade;  
✓ Obter o selo EQAVET que comprova que o sistema de garantia da qualidade do da nossa entidade se encontra alinhado com 

o Quadro europeu.  

http://www.qualidade.anqep.gov.pt/default.aspx
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OBJETIVO GERAL: Implementação de um sistema de garantia da qualidade alinhado com o Quadro EQAVET  

Objetivo específico 1: Calendarizar as atividades e responsáveis pela implementação    

      

 
ATIVIDADE 

 
RESPONSÁVEL 

 
ENVOLVIDOS 

RECURSOS 
NECESSÁRIOS 

DATA 
DE 

INÍCIO 

DATA DE 
FIM 

 
RESULTADOS ESPERADOS 

Decisão de implementação 

EQAVET 

Diretora da 

Escola; 

Diretora da Escola; 

Adjunto; 

Empresa Consultora - 

EDUCATA 

Realizar uma reunião 

Abril  

2019 

Junho 

 2019 

Implementar um sistema de 

garantia da qualidade alinhado 

com o EQAVET 

Definição da equipa de trabalho Diretora da 

Escola; 

Diretora da Escola; 
Equipa de trabalho – 
Equipa EQAVET 

Reuniões de equipa de 

trabalho Setembro 

2019 

Setembro 
2019 

Elaborar o Documento Base e 

demais instrumentos para 

implementação do sistema de 

garantia da qualidade 

Definição da metodologia de 

trabalho 

Diretora da 

Escola; 

Diretora da Escola; 
Equipa EQAVET; 
Empresa Consultora - 
EDUCATA 

Realizar reuniões até à 

solicitação da verificação de 

conformidade, por parte da 

ANQEP 

Outubro 

2019 

Outubro 
2020 

Garantir a elaboração do 

processo de garantia da 

qualidade 

Elaboração/Atualização/Edição 

do Documento Base 

Diretora da 

Escola; 

Equipa EQAVET 
Projeto Educativo de 

Escola (Metas a atingir); 

Regulamento Interno; 

Plano Anual de Atividades 

Novembro 

2019 

Outubro 
2020 

Definir a visão estratégica da 

Escola, a sua política de 

qualidade e o compromisso de 

criação de um modelo alinhado 

com o Quadro EQAVET 

Definição dos stakeholders, 

suas responsabilidades e 

envolvimento 

 

Diretora da 

Escola; 

Diretora da Escola; 
Equipa EQAVET 

Diretores de Curso; 

Protocolos de cooperação 
Novembro 

2019 

Janeiro 
2020 

Estabelecer a participação dos 

Stakeholders nas várias etapas 

do sistema de qualidade 

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

 
RESPONSÁVEL 

 
ENVOLVIDOS 

RECURSOS 
NECESSÁRIOS 

DATA DE 
INÍCIO 

DATA DE 
FIM 

 
RESULTADOS ESPERADOS 

Sensibilização dos 

Docentes e dos 

Assistentes Técnicos 

Operacionais 

Diretora da Escola; Diretora da Escola; 

  Equipa EQAVET; 

   

 

Reunião Geral Professores; 

Reunião Geral de 

Assistentes Técnicos 

Operacionais; 

Reunião de Conselho 

Pedagógico 

Setembro 2019 

Envolver a comunidade 
educativa no sistema de 
Garantia da Qualidade com o 
objetivo de otimizar o 
desempenho do agrupamento 

 
Bianual complementada 

com a 
facilitação/divulgação de 
recursos e informação 

via digital 

Apresentação do 

documento base 

para ANQEP 

  Diretora da Escola; Diretora da Escola; 

  Equipa EQAVET; 

   Empresa Consultora - 
EDUCATA 

 

Documento Base; 

Plano de Ação; 

Relatório do Operador; 

Manual da Qualidade 

Outubro 2020 

 
Sistema de Garantia da 
Qualidade devidamente 
implementado 

Solicitação da 

verificação de 

conformidade 

  Diretora da Escola; Diretora da Escola; 

  Equipa EQAVET 

   Empresa Consultora - 
EDUCATA 
 

 
Novembro de 2020 

 
Obter a devida certificação 

 Certificação 

  Diretora da Escola Diretora da Escola; 

  Equipa EQAVET 

   Empresa Consultora -   
EDUCATA 
 

 
Novembro 2020 

 

Atribuição do selo de 

conformidade EQAVET  

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

