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INTRODUÇÃO  

 

O presente documento é elaborado no âmbito da implementação do sistema de garantia 

da qualidade alinhado com o Quadro de Referência EQAVET. Este documento é um 

documento interno e tem como objetivo promover a melhoria contínua dos processos e 

dos resultados do ensino profissional. Com estas orientações gerais e de mudança 

decorrentes do mesmo, pretende-se assumir o compromisso da escola com a qualidade 

da oferta do ensino profissional. 

 

O documento é constituído por duas partes: com a primeira parte pretende-se 

contextualizar o sistema de garantia da qualidade alinhado com o Quadro EQAVET e na 

parte 2, pretende-se o mapeamento da situação atual da escola no que respeita aos 

indicadores considerados e que, de acordo com as orientações da ANQEP devem ser 

trabalhados neste primeiro ciclo de implementação do sistema de garantia da qualidade.  
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1. Enquadramento legal 

 

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

Profissionais (Quadro EQAVET), instituído pela Recomendação do Parlamento Europeu e do 

Conselho de 18 de junho de 2009, foi concebido para melhorar a educação e formação 

profissional (EFP) no espaço europeu, colocando à disposição das autoridades e dos 

operadores ferramentas comuns para a gestão da qualidade, a aplicar no âmbito da legislação 

e das práticas nacionais. Com efeito, a sua utilização permite aos Estados-Membro 

documentar, desenvolver, monitorizar, avaliar e melhorar a eficiência da EFP e a qualidade das 

práticas de gestão. 

 

O Decreto-Lei nº 92/2014, de 20 de junho, estabelece que as escolas profissionais por ele 

reguladas devem implementar sistemas de garantia da qualidade dos processos formativos e 

dos resultados obtidos pelos seus alunos, sendo que esses sistemas devem estar articulados 

com o Quadro EQAVET (Artigo 60º). 

Na sequência da publicação do referido diploma legal e no sentido de dar cumprimento à 

Recomendação do Parlamento Europeu e do Conselho, a implementação de sistemas de 

garantia da qualidade pelas escolas profissionais constitui-se como uma das condições ex-ante 

do Portugal 2020 – Acordo de Parceria 2014-2020 firmado entre o Estado Português e a 

Comissão Europeia, no âmbito do Programa Operacional Capital Humano (POCH). 

 

A Agência Nacional para a Qualificação e o Ensino Profissional (ANQEP, IP) tem, entre outras, a 

atribuição de garantir o acompanhamento, a monitorização, a avaliação e a regulação da 

oferta de EFP de dupla certificação destinada a jovens e adultos. 

Neste enquadramento o Decreto-Lei n.º 92/2014, de 20 de junho, estipulou que compete à 

ANQEP, IP, promover, acompanhar e apoiar a implementação dos sistemas de garantia da 

qualidade dos processos formativos e dos resultados obtidos pelos alunos das escolas 

profissionais e certificá-los como sistemas EQAVET. 

 

Neste âmbito e de acordo com as orientações do processo de garantia da qualidade, a ANQEP 

selecionou um conjunto de indicadores de iniciar o processo, ao qual a EPTPP deu seguimento 

à sua implementação.   

 



5 

 

A Escola Profissional de Tecnologia Psicossocial do Porto é uma Escola Profissional propriedade 

da Norte Vida - Associação para a Promoção da Saúde, Instituição Particular de Solidariedade 

Social, sem fins lucrativos. A Escola é de natureza privada, prossegue fins de interesse público 

e goza de autonomia no desenvolvimento das suas atividades culturais, científicas, 

tecnológicas e pedagógicas. 

A Escola Profissional de Tecnologia Psicossocial do Porto foi criada em 1992, sob o patrocínio 

da Norte Vida - Associação Para a Promoção da Saúde, Instituição Particular de Solidariedade 

Social sem fins lucrativos. Esta instituição nasceu em 1991 da iniciativa conjunta do Governo 

Civil do Porto e do Núcleo Distrital do Projeto VIDA, com os seguintes objetivos gerais: "apoio a 

jovens, à família, à integração social e comunitária, a promoção e proteção da saúde, 

nomeadamente através da prestação de cuidados de prevenção, tratamento, reabilitação e 

reinserção social na área da toxicodependência, a educação e a formação profissional dos 

cidadãos, a resolução dos problemas da população na área da ação social e outros compatíveis 

com os acima designados". Na prossecução dos fins estatutários, os fundadores elegeram 

como áreas de atuação prioritárias a saúde e a educação, sendo esta Escola a corporização de 

um projeto de formação para técnicos intermédios na área dos cuidados sociais e da saúde, 

com especial destaque para a intervenção em fenómenos da sociedade contemporânea, como 

sejam a toxicodependência, a delinquência, a pobreza, a marginalidade e a exclusão social que 

reclamam atenta intervenção. 

 

2.  Atribuição de responsabilidades 
 

A atribuição de responsabilidades no âmbito do sistema de garantia da qualidade é para nós 

encarada como um pilar fundamental de gestão. Procuramos o envolvimento de todos os 

nossos colaboradores, alunos, entre outros atores. Neste sentido foram definidas as 

responsabilidades e autoridades de cada uma das funções dos nossos colaboradores.  

 

Na Escola Profissional de Tecnologia Psicossocial do Porto haverá uma equipa, liderada pelo 

Diretor Pedagógico, que será responsável por assegurar o bom funcionamento dos vários 

setores implicados no Sistema de Garantia da Qualidade. Essa equipa terá como missão 

trabalhar para atingir os objetivos definidos e os valores desejados nos diversos indicadores 

elegidos para definir o nível de qualidade na Entidade (metas). Assim essa equipa assegurará: 
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A definição e a atribuição concreta de responsabilidades claramente identificadas, para que 

cada interveniente tenha noção do seu papel e das metas concretas que ele envolve.  

O Diretor Pedagógico designará dentro da equipa um/a Coordenador/a responsável pelo 

planeamento e autoavaliação. Este/a escolherá dentro dos seus membros uma subequipa 

que terá funções de autoavaliação. 

Os alunos atuais e que concluíram cursos nos seis meses anteriores serão inquiridos quanto 

a expectativas. Também são envolvidas neste processo Instituições parceiras e 

empregadores.  

Os colaboradores serão também chamados a identificar as suas necessidades de formação 

procurando alinhar com as suas funções na Escola. 

A avaliação do comportamento deste sistema ficará a cargo da Equipa de Autoavaliação com 

o apoio dos Diretores de Turma na recolha e tratamento da informação.  

A revisão ficará a cargo do/a Coordenador (que fará o relatório de autoavaliação/ 

monitorização) e da Equipa de Autoavaliação. 

 

3. Envolvimento dos stakeholders 
 

Da análise de stakeholders identifica-se um amplo universo de partes interessadas, o que é 

indicativo da importância do impacto do serviço público de educação prestado pela EPTPP, 

quer nos Jovens diretamente envolvidos, quer na sociedade civil e noutras instituições, quer 

nos próprios colaboradores e responsáveis. De facto, prestar serviços educativos de 

excelência, assentes numa formação integral e integrada, na realização pessoal e na 

preparação para a vida ativa dos seus alunos, qualificando-os para o exercício profissional e 

para o prosseguimento de estudos, no respeito absoluto pela sua individualidade, 

contribuindo para o desenvolvimento social, económico e cultural da comunidade, missão da 

EPTPP, depende da participação de todas as partes interessadas, sendo, portanto, 

fundamental que as expectativas sejam reconhecidas e, de algum modo, satisfeitas.  

No entender dos responsáveis da Norte Vida e da Direção da EPTPP o envolvimento dos seus 

parceiros interessados reveste-se de importância decisiva para atingir os objetivos a que se 

propõem. Para tal está criado um conjunto de instrumentos baseados em consultas por 

inquérito, reuniões periódicas com Entidades/Instituições Parceiras, Seminários, análise 

conjunta dos resultados de PAPs/Estágios. Análise de novas atividades/funções no 

desenvolvimento da profissão, para eventual inclusão nos projetos curriculares. 
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4. As fases do sistema de garantia da qualidade 
 

O Sistema de Garantia da Qualidade está assente em quatro fases: planeamento, 

implementação, avaliação e revisão. 

 

 

 

Figura 1 – Ciclo da Qualidade EQAVET 

Fase de planeamento – o planeamento reflete uma visão estratégica partilhada pelos 
stakeholders e incluem as metas/objetivos, as ações a desenvolver e os indicadores 
adequados; 
Fase de implementação – os planos de aplicação são concebidos em consulta com os 
stakeholders; 
Fase de avaliação (interna / externa) – avaliações de resultados e de processos são 
regularmente efetuadas; 
Fase de revisão – os resultados da avaliação são utilizados para se elaborarem planos de 
ação adequados. 
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Figura 2 – Ciclo de autoavaliação  

 

5. Publicação e comunicação dos resultados 

 

1. Fases de planeamento: 

Serão divulgados junto de todos os stakeholders (Alunos, Docentes, 

Colaboradores, Parceiros Institucionais, etc) todas as premissas deste modelo de 

gestão da qualidade através duma apresentação, realizada na Escola. 

 

2. Fase de implementação: 

a.  Os resultados são regularmente publicitados junto da Comunidade Escolar 

de forma a funcionarem como referência para o necessário alinhamento 

com as políticas europeias, nacionais e locais de emprego atual e futuro, 

facilitando a identificação e propostas de melhoria para eventuais 

desalinhamentos. 

 

3. Fase de avaliação  

a. Trabalhar-se-á o aprofundamento, sistematização e comparabilidade dos 

dados recolhidos para que, com a participação dos stakeholders, deles se 

possa recolher informação e posteriormente conhecimento que permita 

formular juízos e tomar decisões quanto às prioridades duma melhoria 

continuada. 
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4. Fase de revisão  

a. Serão comunicados a todos os stakeholders os resultados obtidos, através 

de mecanismos que estes identifiquem e sejam consensuais, de forma a 

envolvê-los nas decisões e procedimentos de melhoria necessários. 

 

6. Breve caraterização da escola 
 

A Escola Profissional de Tecnologia Psicossocial do Porto foi criada em 1992, sob o 

patrocínio da Norte Vida - Associação Para a Promoção da Saúde, Instituição Particular de 

Solidariedade Social sem fins lucrativos. Esta instituição nasceu em 1991 da iniciativa 

conjunta do Governo Civil do Porto e do Núcleo Distrital do Projeto VIDA, com os 

seguintes objetivos gerais: "apoio a jovens, à família, à integração social e comunitária, a 

promoção e proteção da saúde, nomeadamente através da prestação de cuidados de 

prevenção, tratamento, reabilitação e reinserção social na área da toxicodependência, a 

educação e a formação profissional dos cidadãos, a resolução dos problemas da 

população na área da ação social e outros compatíveis com os acima designados". 

Atualmente, a EPTPP ministra os seguintes cursos profissionais: Técnico de Apoio 

Psicossocial, Animador Sociocultural, Técnico Auxiliar de Saúde, Técnico de Geriatria e 

cursos de Educação e Formação: Práticas de Ação Educativa e Geriatria. 

 

7. Contextualização geográfica e económica 

 

A Escola Profissional de Tecnologia Psicossocial do Porto está situada na cidade do Porto, 

Freguesia de Centro Histórico do Porto no concelho do Porto, localiza-se na Rua Ribeiro 

de Sousa 248 e confina com os Edifícios do Batalhão Sapadores Bombeiros do Porto e da 

Piscina Municipal da Camara Municipal do Porto.  

A Escola possui uma entrada principal que dá acesso a dois edifícios, onde estão situados 

os Serviços Norte Vida, Entidade Proprietária da Escola e a Escola propriamente dita com 

salas de aula, secretaria e outros serviços de apoio. A Escola é servida por uma rede 

razoável de transportes públicos, que incluem STCP, Metro e outras empresas privadas de 

transportes. 

Desde sempre que a Escola e seus responsáveis procura interagir com as Instituições do 

tecido social e empresarial sempre com o sucesso explicado pelo número importante de 



10 

 

parceiros dos quais se destacam importantíssimos atores sociais na cidade do Porto e 

arredores. 

A interação faz-se através de visitas de Estudo, Estágios, visitas das Instituições à Escola e 

apresentação de trabalhos produzidos em meio escolar nas instituições ou para as 

Instituições. O universo da localização destas instituições é o Concelho do Porto e os 

concelhos limítrofes (Matosinhos, Gaia, Gondomar, Valongo, Maia, etc). 

Os alunos da Escola vivem maioritariamente nos Concelhos do Porto e Concelhos vizinhos 

(Porto, Gaia, Maia, Matosinhos) e, portanto não têm uma expressão local ao nível das 

Freguesias próximas (Centro Histórico e Paranhos), embora se procure um 

relacionamento próximo com estas Entidades. Trata-se de uma Escola Profissional à qual 

chegam alunos de diversas origens. 

Os alunos da Escola, num total de 176 são na sua maioria originários de famílias 

carenciadas (65%). Cerca de 10% são do género masculino e têm como encarregados de 

Educação as Mães (66%). 

O Financiamento da Escola é público com apoios do FSE (POCH) e do Estado (Orçamento 

de Estado). 

 

8. Compromisso / Visão Estratégica  
 

É sabido que o primeiro passo para a formulação da estratégia é a definição da missão da 

Organização, que permite esclarecer a razão de ser da sua existência e simultaneamente 

legítima a sua função na sociedade. Pretendemos, por conseguinte, que a missão, 

enquanto filosofia da Organização, estabeleça a ligação entre as funções sociais e os 

objetivos da nossa Escola. Constitui, pois, uma afirmação do seu sentido, imagem, 

carácter, bem como do seu negócio, apontando para um cenário futuro desejável, 

motivador e promotor da coesão para todos os colaboradores e stakeholders. 

Missão 

A Escola Profissional de Tecnologia Psicossocial do Porto tem como missão prestar 

serviços educativos de excelência aos seus alunos, qualificando-os para o exercício 

profissional e para o prosseguimento de estudos, no respeito absoluto pela sua 

individualidade. 
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Visão 

“Pretendemos ser uma referência a nível nacional no ensino profissional na área dos 

cuidados sociais e de saúde em termos de ética, humanismo, qualidade, confiança, 

criatividade e excelência”. 

Valores 

Os valores em que assenta a nossa cultura organizacional são os seguintes: 

O Humanismo - Significa o reconhecimento da plena dignidade humana dos alunos e seus 

familiares e tem como corolário a compreensão da complexidade e relevância da sua 

história individual, familiar e social, bem como do seu devir no quadro das suas 

necessidades objetivas e subjetivas. 

Excelência - Fornecer os melhores serviços educativos baseados no estado atual da arte e 

sustentados nos avanços científicos e tecnológicos, aderindo aos mais elevados padrões 

ético-educativos e profissionais. Desenvolver relações com os nossos alunos e 

pais/encarregados de educação, baseadas na eficácia, integridade e confiança. 

A Centralidade no Aluno - O aluno surge no centro do processo de ensino-aprendizagem 

sendo perspetivado como uma pessoa com características, interesses e ritmos 

diferenciados. 

Procura incansável de resultados - Estamos determinados a atingir resultados ambiciosos 

e mensuráveis na concretização da nossa missão. Assim, continuaremos a perseguir com 

empenhamento os nossos objetivos finais, mesmo que encontremos dificuldades e 

constrangimentos ao longo do percurso. Acolhemos novas ideias com entusiasmo e temos 

orgulho nos resultados. 

Rigor intelectual - Obrigamo-nos a ser críticos em relação a tudo o que fazemos, 

abordando cada assunto e decisão com rigor e de forma global, procurando sempre a 

melhor ideia ou solução. Refletimos e aprendemos com a nossa experiência, de forma a 

melhorarmos o nosso desempenho futuro. 

Responsabilidade e Espírito de Equipa - Damos o melhor de nós próprios e partilhamos a 

responsabilidade por atingir os melhores resultados possíveis na nossa área de atuação. 

Acreditamos que o esforço coletivo é a melhor forma de alcançar os nossos objetivos e 

potenciar o impacto da nossa ação na Comunidade. 



12 

 

Respeito e Humildade - Respeitamos os outros e as suas ideias e contamos com o seu 

contributo. Assumimos as limitações da nossa experiência e valorizamos outras 

perspetivas. 

 

Vetores estratégicos 

 

A EPTPP desde muito cedo decidiu adotar o BSC, desde logo, para clarificar e 

consensualizar a estratégia, para a comunicar a toda a Organização, para alinhar as metas 

departamentais e pessoais com ela, bem como para associar os objetivos estratégicos a 

metas e orçamentos anuais. Acresce que, com esta ferramenta, é ainda possível 

identificar e alinhar as iniciativas, realizar revisões periódicas e sistemáticas, e, ainda, 

obter feedback para aprofundar o conhecimento da estratégia e a aperfeiçoar. Alicerçada 

nos valores próprios da organização, na análise dos stakeholders e na análise SWOT, 

resultou a definição dos dois vetores estratégicos: 

V1 - Qualidade – Melhorar a qualidade dos serviços prestados 

Consideramos fundamental a orientação da estratégia em função da melhoria da 

Qualidade dos serviços prestados, uma vez que a organização, EPTPP, é uma escola de 

referência do ensino profissional na área dos cuidados sociais e de saúde. Dois fatores 

reforçam a aposta da EPTPP em sobressair pela Qualidade: 1. Escola inclusiva; 2. 

Concorrência de escolas públicas e privadas com a mesma oferta formativa. 

 V 2 – Eficácia – Promover a eficácia do processo educativo da escola. 

O ensino/aprendizagem não deve constituir um fim em si mesmo, antes uma etapa, cujo 

fim consiste na inserção social e profissional dos jovens na comunidade. Nesta linha 

iremos dar mais atenção aos recursos e não tanto às necessidades na intervenção com os 

alunos. Esta verdadeira "inversão de focagem" (que é lógica na linha de crescente atenção 

aos valores próprios, ao desenvolvimento endógeno, empowerment), ao ser por nós 

adotada de forma decidida e sistemática, não só vai produzir melhores resultados, mas 

vai, também, revelar um novo modo de trabalhar, a todos os níveis. É este o caminho que 

nos levará à eficácia do processo educativo. As necessidades constituem, em geral, o 

motor que nos leva à ação; e sem dúvida que é necessário rigor na sua análise, mas são os 

recursos - os bens, as capacidades, as potencialidades - dos próprios, do local, que mais 
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podem contribuir para que uma estratégia de intervenção seja sustentada e se 

desenvolva adequadamente. É cada vez mais claro para todos nós que é mais adequado 

trabalharmos com pessoas, cidadãos, associações, comunidades - produtores da vida local 

- para atingir o desiderato: os jovens com défice a nível físico, psíquico relacional e/ou 

desajustamento social ao nível escolar, familiar, etc., possam tornar-se o mais possível 

independente e autónomas, capazes de, por si só, procurarem o sucesso e a satisfação no 

seu ambiente de escolha. 

 

Porquê um projeto educativo para a escola?  

Uma escola é uma instituição viva, espelha-se todos os dias num conjunto de atitudes e 

comportamentos que os vários atores educativos que a integram vão protagonizando. 

Mesmo sem um Projeto explícito, as práticas são sempre portadoras de múltiplos 

significados: "Sem projeto educativo há apesar de tudo uma "política de escola" mesmo 

que ela se consubstancie pela omissão ou pela não explicitação de atitudes, valores ou 

discurso. (...) Uma comunidade educativa sem projeto corre o risco de concretizar, na 

prática, um projeto, mesmo quando ele é contraditório com as expectativas dos seus 

atores. Um barco sem rumo traçado não deixa de seguir um rumo, quanto mais não seja o 

rumo da corrente". Quisemos explicitar que o projeto educativo é a melhor forma de 

clarificarmos a nossa identidade enquanto instituição educativa: porque existimos, para 

quê, como, o que somos. Queremos com a vivência de este projeto contribuir para a 

criação de uma verdadeira cultura de escola, de forma a corresponsabilizarmos todos os 

atores educativos na prossecução de objetivos comuns, traçando um percurso pedagógico 

e dando coerência e unidade à atividade educativa. 
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9. Organograma da EPTPP 

 

 

 

 

10. Tipologia dos stakeholders relevantes para a instituição  

Consideramos os stakeholders fundamentais para uma relação de excelência e neste sentido 

definimos o grau de intervenção dos mesmos, que seguidamente apresentamos: 

 Grelha de Análise dos Stakeholders  

a) Internos e externos 

 

 Stakeholders (SH) O que espera o SH da Organização? O que espera a Organização do SH? 

IN
TE

R
N

O
S 

Tutela - Ganhos em educação; 
- Elevada taxa de conclusão. 

- Definição clara de objetivos; 
- Recursos financeiros. 

Norte Vida - Taxa de adesão dos alunos; 
- Taxa de sucesso educativo; 
- Taxa de empregabilidade. 

- Apoio técnico; 
- Apoio logístico. 

Direção Escola - Alinhamento de todos os colaboradores 
para o cumprimento dos objetivos da 
escola 

- Liderança; 
- Empenho e competência. 

Colaboradores - Aumento de competências profissionais; 
- Oportunidade de progressão na carreira; 
- Melhoria das condições de trabalho; 
- Valorização profissional. 

- Maior empenho e dedicação no cumprimento 
das suas funções e objetivos da EPTPP; 
- Alinhamento e espírito de equipa para o 
cumprimento da missão 

EX
TE

R
N

O
S 

Alunos - Serviços educativos de qualidade; 
- Apoio no processo educativo; 
-Desenvolvimento de estratégias 
pedagógicas adaptadas aos alunos.  

- Cumprimento das normas de funcionamento da 
EPTPP; 
- Adesão aos cursos; 
- Empenho e participação ativa nas atividades 
letivas. 

Pais/Encar. Educ. - Sucesso educativo do seu educando; 
- Apoio no processo educativo do seu 
educando. 

- Participação e cooperação no processo 
educativo do aluno; 
- Acompanhamento do aluno. 

Entidades de FCT Integração dos formandos no 
desenvolvimento dos seus projetos 

- ganho de qualificações dos seus alunos. 
- orientação adequada para as boas práticas 

Comunidade local - Sucesso educativo - Atitude pró-ativa na integração dos alunos. 

Escolas locais - Admissão dos alunos; 
- Cumprimento com excelência dos 
serviços educativos. 

- Referenciação adequada de potenciais 
formandos para a EPTPP 
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b) Stakeholders Chave 

 

 

 

 

Tipo de 
stakeholder 
Chave  

Interesse na 
Oferta de EFP 

Potencial 
Impacto 
na oferta 
EFP 

O que espera o 
operador da 
parte do 
stakeholder? 

Atitudes / Riscos 
percecionados 

Estratégia para Gestão 
dos stakeholders  

Ministério da 
Educação 

Entidade 
reguladora 
responsável 
pelas políticas e 
procedimentos 
institucionais  

Alto  Empenho na 
implementação 
da garantia da 
qualidade e no 
aumento do 
sucesso escolar  

Falta de clareza 
na abordagem 

Reuniões regulares com 
representantes das 
autoridades nacionais  

POCH Programa 
Operacional 
responsável 
pelo apoio ao 
capital humano 
e promoção do 
desenvolvimento 
económico e 
social 

Alto Empenho na 
implementação 
da garantia da 
qualidade e no 
aumento do 
sucesso escolar 
com reforço da 
qualificação 
para a 
empregabilidade 
 
 
 

Falta de clareza 
na abordagem e 
não aprovação 
dos projetos  
  

Reuniões regulares com 
representantes das 
autoridades nacionais. 
Exposições à entidade  

ANQEP Instituto público 
sob tutela do 
estado que tem 
como 
responsabilidad
e a qualificação 
do ensino 
profissional  

Alto Apoio na 
coordenação de 
políticas para a 
qualidade na 
educação e 
formação 
profissional 

Falta de clareza 
na abordagem aos 
diferentes 
contextos de 
educação e 
formação 
profissional  

Exposições à entidade 

Parceiros 
Sociais 
(ANESPO, 
UDIPSS, CNIS, 
União das 
Misericórdias, 
Associação 
Empresarial de 
Portugal) 

Instituições de 
reconhecimento 
nacional e 
internacional, 
empresas de 
destaque no 
âmbito de 
cuidados sociais 
e de saúde  

Alto  Atitude Pró-ativa 
no apoio à 
mudança 

Falta de clareza 
na abordagem 

Entrevistas/ reuniões 
com representantes 

Professores / 
formadores  

Elementos 
essenciais na 
formação dos 
alunos da 
EPTPP 

Alto Formação 
adequada às 
exigências da 
organização e 
alinhamento na 
implementação 
da mudança 

Eventual 
desmotivação ou 
insatisfação com 
as condições 
laborais 

Entrevistas, dinâmicas, 
formação e inquéritos de 
satisfação 

Colaboradores  Recursos 
humanos 
essenciais na 
gestão da 
organização 

Alto Respeito pelas 
normas de 
funcionamento 
da instituição e 
colaboração 
com as políticas 
de gestão para 
um 
desenvolvimento 
que garanta a 
qualidade do 
serviço  

Eventual 
desmotivação ou 
insatisfação com 
as condições 
laborais  

Entrevistas e inquéritos 
de satisfação. 
Realização de 
autoavaliação relativa 
ao desempenho 
pessoal.Formação. 
 
Reuniões orgânicas/ 
gerais da escola  
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Da análise da grelha de stakeholders identifica-se um amplo universo de partes interessadas, o 

que é indicativo da importância do impacto do serviço público de educação prestado pela 

EPTPP, quer nos Jovens diretamente envolvidos, quer na sociedade civil e noutras instituições, 

quer nos próprios colaboradores e responsáveis. De facto, prestar serviços educativos de 

excelência, assentes numa formação integral e integrada, na realização pessoal e na 

preparação para a vida ativa dos seus alunos, qualificando-os para o exercício profissional e 

para o prosseguimento de estudos, no respeito absoluto pela sua individualidade, 

contribuindo para o desenvolvimento social, económico e cultural da comunidade, missão da 

EPTPP, depende da participação de todas as partes interessadas, sendo, portanto, 

fundamental que as expectativas sejam reconhecidas e, de algum modo, satisfeitas. 

 

 

 

 

 

 

Matriz de Análise de Stakeholders 

  NÍVEL DE INTERESSE 

  BAIXO ALTO 

P
O

D
ER

 P
O

U
C

O
 

Esforço Mínimo 
Escolas Locais 
 

Manter Informado 

Alunos 
Pais / Encarregados de Educação 
Entidades de FCT 

M
U

IT
O

 

Manter Satisfeito 
 
Comunidade Local 

Gerir em Proximidade 
Tutela 
Norte Vida 
Direção 
Colaboradores 

 

De acordo com a matriz de análise de stakeholders, cada interveniente é sempre motivado por 

um conjunto de objetivos, em função do seu interesse e poder face à organização. Importa à 

EPTPP, no seu planeamento estratégico, encontrar a posição de equilíbrio que otimize a 

relação entre a organização e o stakeholders, pois muitas vezes os objetivos de ambas as 

partes conflituam. 
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Observando a matriz, e seus quadrantes, torna-se evidente a necessidade de diferenciar 

medidas de gestão para “satisfazer” cada segmento de intervenientes, garantindo que cada 

um deles não irá constituir uma ameaça à execução do plano estratégico e, 

consequentemente, aos objetivos da organização. 

Se em relação às Escolas Locais a relação é promovida essencialmente pela EPTPP, exige-se 

desta um esforço mínimo de satisfação do stakeholder. No entanto, na relação com alunos, 

pais / encarregados de educação e Entidades de FCT importa à EPTPP manter a comunicação 

aberta e clara dado a necessidade elevada daqueles stakeholders relativamente aos serviços 

prestados pela organização. 

Relativamente à Comunidade Local (população, autarquias, …) este stakeholder não tem uma 

necessidade directa da EPTPP, enquanto que esta, pelo contrário, pode beneficiar ou não, da 

influência que aqueles podem ter ao nível de actividades operacionais, sendo fundamental 

manter satisfeito este stakeholder. Os stakeholders, Tutela, Norte Vida, Direção e 

Colaboradores, com elevado nível de interesse na organização e muito poder sobre ela, têm 

que ser considerados com acuidade em todo o processo de gestão estratégica da EPTPP. 

 

Análise PEST 

Fatores 

Políticos 

Estabilidade Política Influência nos planos nacionais de educação e hierarquia 

Legislação Específica Capacidade de adaptação á realidade educativa 

Fatores 

Económicos 

Política de rendimentos 

e aspetos sociais 

Redução de salários e de apoios sociais 

Incentivo à atividade 

empresarial 

Impacto ao nível do desemprego 

Fatores 

Socioculturais 

Justiça social Solidariedade e mobilidade social 

Educação pelos valores Tolerância, abertura à diversidade e coesão social 

Fatores 

tecnológicos 

Orçamento Aumento da capacidade de gestão 

Inovação tecnológica e 

formação contínua 

Velocidade de transferência tecnológica 

 

Com o intuito de perspetivar um diagnóstico macro ambiental e sectorial para a prospeção dos 

cenários de contexto da EPTPP para os próximos anos foi utilizada uma abordagem qualitativa 

de carácter exploratório e descritivo, com recurso à Análise PEST. “O acrônimo PEST é utilizado 

para identificar quatro dimensões de análise ambiental de natureza qualitativa de fenómenos 

dificilmente quantificáveis: a Política, a Económica, a Social e a Tecnológica”, Castor (2000, pg. 
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05). O mesmo autor afirma que esta ferramenta de gestão se torna mais útil quando utilizada 

conjuntamente com outros instrumentos de análise, como a análise SWOT. A educação tem 

sido uma área da governação que tem sofrido mudanças sucessivas, nos últimos anos, que têm 

exigido das escolas uma grande capacidade de adaptação e que não têm favorecido a 

estabilização do sector. Esta situação aconselha, por isso, consistência e coerência nas políticas 

públicas para a educação e designadamente o ensino profissional, no que concerne à 

promoção da estabilidade do sistema, mas também no que lhe confere capacidade de rápida 

implementação de práticas inovadoras baseadas na evidência científica. 

 

 

11. Oferta formativa geral e intervenientes internos a envolver 
 

O Ciclo Formativo de 2012/2015 a EPTPP teve 3 turmas em funcionamento, 

pertencentes aos cursos de Técnico Auxiliar de Saúde, Técnico de Apoio Psicossocial, 

Animador Sociocultural. 

O gráfico em baixo representa a evolução do número de alunos por turma, entre os 

anos letivos 2012/13 e 2014/15 (em curso). 

Este gráfico confirma o que atrás se regista com as baixas taxas de conclusão e 

desistências. 
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Relativamente aos intervenientes no processo de garantia da qualidade, tal como já 

referenciado ao longo deste documento, pretendeu-se envolver os vários recursos 

humanos, e como tal os responsáveis pela definição e alcance das metas a que nos 

propusemos, pois consideramos fundamental o envolvimento de todos neste processo 

de melhoria contínua.  

 

Os dados analisados reportam-se ao percurso formativo de 2012/2015. 

 

 

 

12. Síntese descritiva da situação da EPTPP 
 

A EPTPP desde há algum tempo já se baseava numa ferramenta de gestão, designada 

BSC para determinar os seus objetivos e indicadores de gestão, “Não se pode gerir, 

sem medir” (Plano Estratégico de 2011/2014). Com esta metodologia de gestão a 

EPTPP teve uma ajuda na forma de definir e medir o ser desempenho e por sua vez a 

realizar a sua autoavaliação, no sentido de dar resposta às orientações dadas pelo 

EQAVET e no sentido de melhorar continuamente a sua gestão. 

 

Em relação aos indicadores considerados no processo de sistema de garantia da 

qualidade EQAVET, a EPTPP já avaliava alguns indicadores uma vez que são exigidos no 

âmbito das candidaturas ao programa de financiamento (POCH). Tais como:  

Indicador Descrição 

Indicador n.4 Taxa de Conclusão Cursos 

Indicador nº 5 Taxa de colocação após conclusão de cursos de EFP 

 

A EPTPP representada pelo GIVA que é responsável por manter um contato direto com 

os alunos e seu acompanhamento (semestral e anual). Sendo, por conseguinte o 

indicador nº6: “Utilização das competências adquiridas no local de trabalho”, 

recolhido através da realização de um inquérito telefónico semestral aos antigos 

alunos da EPTPP (até 36 meses a seguir ao término do curso), e sendo o mesmo 

registado em plataforma informática na EPTPP, ressalvando que essa informação era 

analisada e definida em Plano Estratégico que permitia a definição prévia de metas e/ 

ou estratégias.  
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(No que respeita ao indicador nº 6 b) 3:”Percentagem de empregadores satisfeitos 

com os ex alunos que tem ao seu serviço”, a EPTPP não efetuava qualquer recolha 

sistematizada de dados que refletissem o grau de satisfação dos empregadores. 

Apenas os contatos informais feitos pelos orientadores de curso com as empresas 

permitiam algum feedback. Deste modo, a EPTPP definiu como ação de melhoria 

proceder à recolha de informação formal. Assim, a EPTPP definiu um conjunto de 

objetivos e metas e respetivas estratégias a alcançar retratando-as no plano 

estratégico para o período seguinte. 

 

É importante ressalvar que a orientação metodológica nº1 da ANQEP, sobre a 

implementação de Sistemas de Garantia da Qualidade em linha com o Quadro 

EQAVET, refere que se deve proceder ao mapeamento da situação anual, e neste 

seguimento os dados recolhidos refere-se ao percurso formativo 2012/2015, nos 

Curso Técnico Auxiliar de Saúde e Técnico de Apoio Psicossocial (TAS12 e TAP12) 

 

  

 

 

13. Apresentação das conclusões da autoavaliação e mecanismos de divulgação 

 
 

Indicador n. 4- Taxa de conclusão dos cursos de EFP 

Mapeamento 
atual  
(2012/2015) 
 
 

Objetivos / metas a alcançar  
Aumentar as taxas de conclusão (Plano estratégico) 

2016 2017 2018 

 
TAP12 -58% 

75% 80% 85% 
TAS12- 50% 

Média: 

 

Ações a desenvolver perante a análise efetuada  
 
- Utilização pelos professores de estratégias de ensino/aprendizagem que levem à maior 
identificação dos alunos com os conteúdos lecionados, cabendo ao Diretor Pedagógico à orientação 
geral nesta área e à Coordenadora Pedagógica o seu seguimento. 
- Envolver os Encarregados de Educação na formação dos seus educandos participando direta ou 
indiretamente nas atividades convocadas pela Escola de seguimento ou de participação na vida da 
Escola. 
- Melhorar e reforçar os procedimentos e formas de atuação para monitorizar as situações de alunas 
e alunos com excessos de faltas utilizando os planos de recuperação e outros instrumentos, de 
forma inclusiva e que os/as anime a reconhecer a Escola como parte da sua vida. 
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-Combater o insucesso escolar através de ferramentas de reforço de aprendizagem, apoio externo e 
apoio familiar e/ou institucional. 
 
 -Continuar e aprofundar o forte apoio da Direção à formalização da Associação de Estudantes de 
forma a que esta possa candidatar-se a subsídios que lhe permitam desenvolver mais atividades. 
 
 -Melhorar as condições em que trabalham os alunos na Escola nomeadamente, espaços e 
equipamentos para estudo, melhoria das condições para a prática da atividade física, reforço do 
trabalho extracurricular como forma de melhorar o conhecimento. 
 

 

 

 

Porto, 17 Outubro 2015 


