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1. Introdução 

A EPTPP está em pleno processo de implementação do seu Sistema de Garantia de Quali-

dade alinhado com o quadro EQAVET, tendo obtido em 29 de setembro de 2020 o selo n.º 

155/2020 de conformidade EQAVET. O relatório que agora se apresenta, relativo ao ano letivo 

2019/2020, tenta dar conta do grau de concretização do projeto educativo da escola, das ativida-

des realizadas, da sua organização e gestão, dos resultados escolares e da prestação do serviço 

educativo. 

A presente avaliação do sistema de gestão de qualidade é importante, pois permite reorien-

tar as estratégias definidas, corrigir desvios aos resultados esperados e, portanto, contribuir para 

uma melhoria contínua dos seus processos. 

2. Breve enquadramento estratégico  

A autoavaliação da EPTPP é realizada, tendo por base o processo de melhoria contínua, que 

assenta nos objetivos e metas da organização e nos processos internos, os quais são definidos de 

acordo com a visão, missão e estratégia da organização. 

Os objetivos surgem associados a uma das quatro perspetivas, que se encontram relaciona-

das: Clientes, Processos, Aprendizagem e Financeira e pelos dois vetores estratégicos, a saber:  

- Qualidade: Melhorar a qualidade dos serviços prestados; 

- Eficácia: Promover a eficácia do processo educativo da escola. 

Apresentamos o mapa estratégico, que representa visualmente os objetivos estratégicos da 
nossa organização, assim como as relações de causa e efeito entre eles, permitindo-nos orientar 
as ações em direção ao desempenho desejado.       
 Perspetiva Financeira 

Dessas quatro dimensões, consideramos, no caso específico da nossa organização, que a 

perspetiva financeira terá um carácter impulsionador das demais. Daí que nos parece inquestioná-

vel a elegibilidade no âmbito do POCH e a modernização digital da escola. Nesta medida, vamos 

otimizar os recursos disponíveis, dando, também, especial atenção às parcerias que serão uma 

forma de captação de outras fontes de financiamento, sem prejuízo do desenvolvimento de novas 

formas de organização, bem como outros modelos de funcionamento e instrumentos de gestão 

que se adaptem a uma realidade em permanente mudança na prestação de serviços educativos 

de qualidade. 

Perspetiva da Aprendizagem 

Na perspetiva da aprendizagem são desenvolvidos objetivos que fomentam a aprendizagem 

e o crescimento organizacional, os quais se centram nos seguintes elementos chave: capacidades 
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dos colaboradores; sistemas de informação e comunicação; inovação; motivação, “empower-

ment” e alinhamento.  

Sob esta perspetiva, é avaliada a capacidade da EPTPP desenvolver e motivar o seu capital 

intelectual e, consequentemente, inovar nos seus métodos, incorporar novas tecnologias, criar no-

vos produtos e serviços e, como é o caso, melhorar a Qualidade dos Serviços Prestados. 

Se a perspetiva financeira constituirá o impulso às nossas intervenções, pretende-se que a apren-

dizagem e crescimento do nosso capital humano e dos demais públicos pertinentes do sector cons-

tituam o motor da dinâmica de prossecução dos objetivos. A título de exemplo referiremos as in-

tervenções formativas específicas e diversificadas que tenham em atenção as previsíveis necessi-

dades dos nossos colaboradores, em termos de curto, médio e longo prazo, tanto ao nível da pres-

tação dos serviços educativos como ao nível de gestão de recursos, bem como dos parceiros. Fica 

claro que, para além de “aprender e melhorar para sermos mais capazes nos processos e satisfazer 

os clientes e financiador” (Caldeira, 2010), pretendemos intervir junto de atores chave da comuni-

dade.            

 Perspetiva dos Processos Internos 

A abordagem do BSC permite-nos olhar a Organização como uma cadeia de processos inte-

grados. Há assim que identificar os processos internos críticos, designadamente aqueles que te-

nham maior impacto na satisfação do cliente. Foi neste contexto que elegemos o seguinte objetivo: 

− Aumentar a eficácia do processo ensino aprendizagem.     

 Perspetiva do Cliente 

O desempenho da Organização, quando de utilidade pública, é avaliado com base na sua 

capacidade de satisfazer os cidadãos pela consecução de objetivos de serviço público, ligados pois 

ao interesse geral. No caso vertente, esse interesse reside essencialmente em alcançar maiores 

ganhos em educação. Deve conjugar-se a diversidade e a excelência dos serviços educativos com 

as formas mais avançadas de humanização e cidadania, através de uma relação de proximidade 

mais efetiva entre a escola e o aluno (centralidade no cidadão).      

 Partindo destas considerações, elegemos, nesta última perspetiva, quatro objetivos, a saber: 

− Aumentar a taxa de colocação; 

− Aumentar as taxas de conclusão; 

− Aumentar o grau de satisfação do aluno; 

− Aumentar o compromisso do aluno com a escola.  
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Mapa Estratégico 

 

  

Quadro 1. Mapa Estratégico 
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3. Objetivos estratégicos e metas 

 

Quadro 2. Objetivos estratégicos e metas 

4. Caraterização da Escola   

4.1. Recursos Humanos  

              

Sexo N.º 

Masculino 7 

Feminino 25 

Total 32 

Quadro 3. Recursos humanos por sexo 

  

Objetivos 2020 2021 2022
Taxa  de colocação (empregabilidade e prosseguimento de 

estudos)
Meta 83% 84% 85%

Taxa  de empregabilidade na área de formação Meta 20% 25% 30%

Grau de satisfação dos empregadores Meta 83% 85% 90%

2. .Aumentar as taxas de conclusão Taxa de conclusão cursos profissionais Meta 75% 78% 82%

3. Aumentar o grau de satisfação do aluno Taxa de satisfação do aluno Meta 75% 80% 85%

Taxa de adesão cursos prof. Meta 83% 85% 87%

Taxa de assiduidade cursos prof. Meta 90% 92% 94%

P
ro

ce
ss

o
s

5.Aumentar a eficácia do processo ensino 

aprendizagem
Taxa de conclusão dos módulos Meta 90% 92% 95%

6.Reforçar o alinhamento dos profissionais 

com os objectivos organização

% dos colaboradores envolvidos na elaboração do plano de 

acção
Meta 70% 75% 80%

7.Desenvolver competências internas
% Percentagem de colaboradores que frequentaram a 

formação
Meta 65% 70% 75%

N.º de processos internos do SGE melhorados Meta 3 5 6

Taxa de processos de alunos informatizados/digitalizados Meta 80% 90% 95%

Fi
n

a
n

ce
ir

a

9.Assegurar a sustentabilidade financeira 

da escola
% de Redução de custos de funcionamento Meta 2% 4% 5%

4.Aumentar o compromisso do aluno com a 

escola

8.Melhorar a gestão da informaçãoA
p

re
n

d
iz

a
g

e
m

Indicadores

1. Aumentar as taxas de colocação

C
li

e
n

te
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Tipo de Vínculo N.º 

Contratado 15 

Prestação de serviço 17 

Total 32 

Quadro 4. Recursos humanos por tipo de vínculo 

Carreira N.º 

Dirigente 3 

Docente 22 

Técnico Superior 1 

Técnico Administrativo 3 

Assistente educativo 3 

Total 32 

Quadro 5. Recursos humanos por carreiras 

Habilitações académicas N.º 

Doutor 1 

Mestre 4 

Licenciado 21 

12.º Ano 4 

9.º Ano 2 

Total 32 

Quadro 6. Recursos humanos por grau académico 

A equipa de colaboradores internos da EPTPP caracteriza-se tanto pelo elevado número de 

mulheres como pelo elevado número de colaboradores vinculados com a escola há mais de 10 

anos.  

Ainda ao nível dos recursos humanos, salientamos que 47% dos colaboradores mantêm um 

vínculo contratual com a escola. Assim, no que se refere ao corpo não docente salienta-se que a 

percentagem é de 70%. Já no que respeita ao corpo docente este valor é de 32%, verificando-se 

contudo que a carga horária destes docentes é considerável e, salvo algumas exceções, é neste 

grupo do docentes que recaem as funções de direção de turma e de coordenação. Este dado per-

mite-nos refletir sobre o valor do capital humano da organização e sobre as vantagens de possuir 

uma equipa estável, que se identifica com a Missão e Visão da organização.  

Salientamos, não obstante, a necessidade de se desenvolver algum trabalho no âmbito da 

integração dos novos colaboradores, conforme sugestões recebidas nos inquéritos de satisfação 

aplicados aos colaboradores no final do ano letivo.  

4.2. Evolução da Oferta educativa 2017 a 2020 

Tipologia  Designação do curso N.º de Turmas 
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do curso N.º de Alunos (Totais por curso, em cada ano letivo) * 

 2017/2018           2018/2019     2019/2020 

N.º   
N.º   
AL 

N.º    
T 

N.º   
AL 

N.º    
T 

N.º   
AL 

CP TAS -Técnico Auxiliar de Saúde 1 22 0 0 0 0 

CP ASC - Animador Sociocultural 2 46 3 66 3 62 

CP TAP - Técnico de Apoio Psicossocial 3 72 3 70 3 70 

CEF Agente em Geriatria - - 1 29 1 24 

        

TOTAL Alunos  150  165  156 

Quadro 7. Oferta educativa 

 No ano letivo 2017-2018 uma turma do curso Técnico Auxiliar de Saúde finalizou a sua for-

mação, não se tendo dado continuidade a esta oferta formativa nos dois anos seguintes. Foi apre-

sentada uma candidatura para o ciclo formativo 2020/2023 nesta área de formação. 

 As expectativas para o próximo ano letivo são elevadas, levando-nos a crer que poderemos 

formar 3 novas turmas de cursos profissionais: Técnico de Apoio Psicossocial, Técnico Auxiliar de 

Saúde, Animador Sociocultural. 

4.3. Parcerias  

A EPTPP encontra-se perfeitamente integrada no meio socioeconómico local e regional, tendo 

estabelecido protocolos com instituições públicas, privadas e do terceiro setor.  

As parcerias da EPTPP desenvolvem-se em vários domínios, designadamente na formação em 

contexto de trabalho, na empregabilidade, no prosseguimento de estudos, na gestão de recursos 

e no desenvolvimento do Plano de Anual de Atividades, a saber: 

4.3.1. Parceiros FCT 

− Acolhe, Cooperativa de Solidariedade Social – Residência; 

− Agrupamento Alexandre Herculano; 

− Agrupamento de Escolas Aurélia de Sousa; 

− Agrupamento de Escolas Pêro Vaz de Caminha; 

− Arrimo - Organização Cooperativa para Desenvolvimento Social; 

− Associação de Solidariedade e Ação Social de Ramalde - Asas de Ramalde; 

− Associação O Amanhã da Criança; 

− Associação Para a Autonomia e Integração de Jovens Deficientes – APPIJD; 

− Associação Portuguesa de Pais e Amigos do Cidadão Deficiente Mental – APPACDM; 

− Associação Portuguesa de Paralisia Cerebral; 
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− Associação Somos Nós; 

− ATL Sentido Extra; 

− Câmara Municipal do Porto; 

− CEFPI - Centro da Vilarinha; 

− Centro Social Paroquial do Amial; 

− Ceta Social, Cooperativa Solidariedade, CRL; 

− Colégio Casa Nª. Senhora da Conceição; 

− Comunidade Terapêutica da Ponte da Pedra; 

− Junta de Freguesia de Ramalde; 

− Norte Vida - Associação Para a Promoção da Saúde;  

− O Centro de Educação e Formação Profissional Integrada; 

− Património dos Pobres do Calvário do Carvalhido;  

− Património dos Pobres do Calvário do Carvalhido; 

− Previdência Familiar do Porto; 

− Quinta Pedagógica Santa Isabel, Lda.;  

− Santa Casa da Misericórdia da Maia; 

− Santa Casa da Misericórdia do Porto. 

4.3.2. Parceiros na colocação dos diplomados 

4.3.2.1. Orientação profissional  

Cidade das Profissões 

ANQEP - Qualifica  

No que à orientação profissional diz respeito, a relação em ambas parcerias é funcional e 

ativa, contribuindo para um positivo desenvolvimento das estratégias previstas no PA.  

Devido ao contexto pandémico, este ano letivo, a Feira Qualifica foi cancelada, assim como 

a última sessão prevista nas instalações da Cidade das Profissões. O GIVA promoveu posterior-

mente com este grupo de alunos uma sessão online (por videoconferência). 

4.3.2.2. Empregadores 

− A CAUSA DA CRIANÇA, IPSS; 

− Administração Regional de Saúde do Norte - DICAD – CTPP; 

− Asas de Ramalde; 

− Associação Somos Nós; 

− Casa de Repouso Jardim da Foz, Unipessoal, Lda.; 

− Casa de Vila Nova - Norte Vida; 
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− Centro Infantil Nova Aurora – ANARP; 

− Centro Social e Paroquial de Recarei; 

− Ceta Social – Cooperativa de Solidariedade; 

− Cruz Vermelha Portuguesa – Delegação da Maia; 

− Hospital Fernando Pessoa; 

− Hospital S. João; 

− Hospital Sto. António; 

− Junta da Freguesia de Ramalde; 

− Lar Bem Me Quer; 

− Norte Vida – Associação para a Promoção da Saúde; 

− Santa Casa da Misericórdia da Maia; 

− Santa Casa da Misericórdia Porto. 

4.3.2.3. Parceiros no prosseguimento de estudos dos diplomados: 

− Escola Superior de Educação Paula Frassinetti; 

− Escola Superior de Educação, Instituto Politécnico do Porto; 

− Escola Superior de Saúde do Vale do Ave; 

− Faculdade de Psicologia e Ciências de Educação da UP;  

− Instituto Politécnico do Porto;  

− Instituto Superior de Serviço Social do Porto; 

− ISAG – Instituto Superior de Administração e Gestão; 

− ISMAI – Instituto Universitário da Maia; 

− Universidade Lusíadas do Porto; 

− Universidade Lusófona do Porto. 

4.3.3. Parceiros na gestão de recursos 

− ANESPO; 

− ANQEP; 

− APPCDM Monte Alegre– cedência das instalações; 

− Câmara Municipal do Porto; 

− Cliwork – Higiene e Segurança no trabalho; 

− DGESTE; 

− Eletrão, Recolha e Reutilização – Campanha Escola Eletrão; 

− Escola Profissional Psicossocial de Lisboa; 

− Mercúrio TIC – SGE; 

− Ministério da Educação; 
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− POCH;  

− Porto CCD – Centro Cultural e Desportivo da C. M. Porto; 

− PSP – Escola Segura; 

− Smash Events; 

4.3.4. Parceiros no desenvolvimento do Plano Anual de Atividades 

− Abraço – Associação de Apoio para as Pessoas com HIV/SIDA;  

− AMI – Assistência Médica Internacional; 

− ANESPO / EU - VET_GPS - Vocational Education Training: Guiding Tools for Professional Skills;  

− Associação MEERU - Abrir Caminhos e Juventude da Amnistia Internacional; 

− Associação MIDAS; 

− Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil – Exercício A Terra Treme; 

− C. M. Porto - Centro de Educação Ambiental da Quinta do Covelo;  

− C.M. Porto -Departamento da Proteção Civil; 

− C.M. Porto Educação – Projeto Identidade – valorização do Ensino Profissional; 

− Centro GIS da Associação Plano I; 

− Centro Paroquial do Padrão da Légua; 

− Escola Básica Bom Pastor; 

− Faculdade de Letras da Universidade do Porto; 

− Fundação Serralves; 

− HeforShe Portugal; 

− INEM – Formação/sensibilização em 1ºs Socorros; 

− MICAR; 

− Operação Nariz Vermelho; 

− SICAD – Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências - Eu e os Outros; 

− SOS Racismo; 

− Teatro Carlos Alberto; 

− Teatro Municipal Rivoli;  

− UMAR – União de Mulheres Alternativa e Resposta, 
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5. Balanço do Plano de Ação          

Objetivo Ação a desenvolver Execução S N Taxa 

1. Aumentar as 
taxas de           
colocação após 
a conclusão 

Realizar sessões de informação de acesso ao en-
sino superior 

2 º   Período 
  

73% 

Realizar sessões de informação de Procura Ativa 
de Emprego 

De janeiro a março 2021 
  

Criar e monitorizar bolsa de candidatos Ao longo do ano    

Visitar instituições de ensino superior De janeiro a maio 2020   

Divulgar as ofertas de emprego Ao longo do ano    

Apoio a antigos formandos Ao longo do ano    

Atualizar e ampliar os protocolos com estabele-
cimentos de ensino superior 

Ao longo do ano  
  

Ampliar a bolsa de protocolos de FCT Ao longo do ano    
Lecionação de aulas de apoio aos exames de 
acesso ao ensino superior 

A partir de janeiro 
  

Visitar feiras de Educação e F. Profissional A partir de fevereiro 2020   

Participar no projeto VET_GPS de desenvolvi-
mento de competências profissionais 

De setembro 2019 a janeiro 2020 
  

2. Aumentar a 
taxa de         con-
clusão 

Elaborar Diagnóstico participativos das necessi-
dades da turma 

Ao longo do ano letivo                                    
(setembro 2019 - julho 2020) 

   

83% 

 Elaborar Planos de turma   
Implementar medidas de suporte à aprendiza-
gem e à inclusão    
Elaborar manual de procedimentos educação 
inclusiva   
Realizar contactos regulares com os Encarrega-
dos de Educação   
Identificar e registar elementos de risco (módu-
los em atraso, faltas, registo de ocorrências dis-
ciplinares, situação socioeconómica) 

  

Contratualizar com os alunos com módulos em 
atraso data para a execução dos mesmos   
Melhorar o processo de integração dos alunos 
nas entidades acolhedoras de FCT    
Melhorar a caderneta de FCT   
Reforçar o acompanhamento dos orientadores 
aos alunos nas instituições   

Incluir DTs nas reuniões de orientadores de FCT 
  

Auscultar as entidades acolhedoras de FCT    
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3. Aumentar o 
grau de              
satisfação do 
aluno 

Incluir os alunos de 2º e 3º ano na preparação 
das atividades de receção aos novos alunos   

Setembro 2019 
   

75% 

Integrar os representantes dos alunos (dele-
gado e subdelegado de turma) nos Conselhos 
de Turma 

Ao longo do Ano  

  

Incluir atividades de confraternização de todos 
os elementos da Comunidade Educativa 

Ao longo do Ano 

   
Auscultação do grau de satisfação dos alunos e 
EEs e sua posterior divulgação 

maio / junho 2020 
   

Realçar, junto da Comunidade Escolar, a impor-
tância do Representante dos Alunos da EPTPP 
no Conselho Consultivo 

set/19 

   

Implementar medidas de suporte à aprendiza-
gem e inclusão 

Ao longo do Ano 
   

Apoiar na dinamização de atividades promovi-
das pelos alunos na constituição formal da As-
sociação de Estudantes 

Ao longo do Ano 

   
Semana Aberta da EPTPP maio/junho 2020 

   

4. Aumentar o 
compromisso do 
aluno com a es-
cola 

Aumentar a comunicação institucional com os 
Encarregados de Educação (através de mensa-
gens na web / cartas) 

Ao longo do Ano letivo 

    

82% 

Encaminhar o aluno para o GIVA Ao longo do Ano letivo    
Aumentar a participação dos EE na vida da es-
cola 

set/19 
   

Integrar os representantes dos alunos (dele-
gado e subdelegado de turma) nos Conselhos 
de Turma 

set/20 

   
Apoiar os alunos na organização de um evento 
a integrar no PAA   

Ao longo do Ano letivo 
   

Incentivar e apoiar os alunos no desenvolvi-
mento de atividades curriculares na área da ci-
dadania e desenvolvimento 

Ao longo do Ano letivo 

   

Sensibilização dos EE e alunos para a importân-
cia da participação nos Órgãos da Escola 

setembro 2020 - Abril 2020 

   
Eleger os representantes dos EEs nos Conselhos 
Turma 

setembro 2020 - Abril 2020 
   

Aumentar a participação de técnicos das Insti-
tuições da Comunidade nas atividades letivas e 
curriculares 

Ao longo do Ano letivo 

   

Ação de Formação de Gestão de Conflitos diri-
gida aos alunos 

Ao longo do Ano letivo 

   

Levantamento das expetativas no início de cada 
módulo 

Ao longo do Ano letivo 
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5. Aumentar a 
eficácia do pro-
cesso ensino 
aprendizagem 

Elaborar Diagnóstico participativo das necessi-
dades da turma 

De setembro a outubro 2019 
    

89% 

 Elaborar Planos de turma De setembro a novembro 2019 
   

Implementar medidas de suporte a aprendiza-
gem e a inclusão (prof/dt/emaei/ee/aluno) 

Ao longo do ano letivo          
   

Realizar contactos regulares com os Encarrega-
dos de Educação (reuniões/contactos individ.) 

Ao longo do ano letivo          
   

Identificar e registar elementos de risco (módu-
los em atraso, faltas, registo de ocorrências dis-
ciplinares, situação socioeconómica) 

Ao longo do ano letivo          

   
Elaborar e executar os Planos de Recuperação 
de módulos em atraso 

Ao longo do ano letivo          
   

Elaborar e executar os Planos de Reposição de 
aulas 

Ao longo do ano letivo          
   

Adaptar as planificações curriculares à turma e 
de dar apoio individualizado aos alunos 

Ao longo do ano letivo          
   

Promover aulas mais atrativas através da utiliza-
ção de metodologias pedagógicas ativas que en-
volvam os alunos nas suas aprendizagens, tendo 
em conta as suas necessidades individuais. 

Ao longo do ano letivo          

    

6. Reforçar o ali-
nhamento dos 
profissionais 

com os objetivos 
organização 

Sensibilizar para o envolvimento de todos na 
Implementação do SGQ alinhado c/ EQAVET 

set/19 
    

83% 

Melhorar a comunicação interna Ao longo do Ano    
Aumentar a participação dos colaboradores em 
ações de formação no âmbito da Qualidade 

Ao longo do Ano 

   
Desenvolver grupos de trabalho para análise de 
Funções  

De setembro 2019 a fevereiro 2020 
   

Desenvolver grupos de trabalho para análise de 
Processos 

De setembro 2019 a fevereiro 2020 
   

Realizar reuniões mensais da equipa de FCT/DTs Ao longo do Ano 
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7.Desenvolver 

competências 

internas 

Elaborar diagnóstico participativo das compe-
tências internas a desenvolver 

Setembro 2019 
    

100% 

Promover e divulgar formação que aumente a 
competência dos colaboradores relativa às no-
vas exigências decorrentes da entrada em vigor 
de novos diplomas legais, designadamente os 
Dec. Leis n.º 54 e 55 de 6 julho de 2018. 

Ao longo do ano letivo 

   

Participar em formação no âmbito da Qualidade Ao longo do ano    
Desenvolver grupos de trabalho para análise de 
Funções e Necessidades de formação 

fev /20 
   

Realização de autoavaliação junho - julho 2019     

8. Melhorar a 
gestão da infor-
mação 

Rever e uniformizar os documentos em uso nov/19     

100% 

Codificar os documentos jan/19    
Ampliar os módulos do Sistema de Gestão Esco-
lar 

janeiro a março 2019 
   

Grupo de trabalho para avaliar os processos de 
recolha e tratamento de informação interna 

Ao longo do ano 
   

Renovar equipamento informático da escola A partir de janeiro 2019 
   

Atualizar com a Microsoft as licenças de soft-
ware 

Ao longo do ano 
    

9. Assegurar a 
estabilidade fi-
nanceira da es-

cola 

Parceria para utilização de Pavilhão Desportivo Ao longo do ano 
    

100% 
Sensibilizar a Comunidade Educativa para o uso 
sustentável de água, energia elétrica e papel 

Ao longo do ano 

   
Melhorar os processos de aquisição de equipa-
mento e material 

Ao longo do ano 
    

Quadro 8. Execução do Plano de Ação 

O Balanço realizado ao Plano de Ação 2019-2020 permite-nos concluir que, na sua maioria, 

as ações previstas foram efetivamente realizadas, com uma taxa de realização de 89%. As ações 

previstas e não realizadas estão associadas com o contexto pandémico em que temos vivido.  

6. Balanço do Plano Anual de Atividades  

O Plano Anual de Atividades em conjunto com o Projeto Educativo e o Regulamento Interno 

constituem instrumentos essenciais para a organização e planeamento do ano escolar. Assim, de-

finiram-se estratégias que permitiram a realização e ações pertinentes e eficazes de forma a con-

tribuírem para a concretização dos objetivos e metas propostas. Entretanto e, certos da importân-

cia das questões climáticas e ambientais na atualidade, assumimos para o ano letivo o tema central 
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“Salvem o Planeta”. Deste modo, desenvolveram-se atividades que contribuíram para a conscien-

cialização ativa para esta problemática, tendo envolvido os formandos e, de uma forma geral, toda 

a comunidade educativa. 

A tabela que se segue traduz a taxa de execução do PAA, tendo em conta a mudança do 

regime presencial para regime à distância, a partir de 16 de março de 2020 devido ao contexto 

pandémico Covid-19. 

 

Actividades 

do PAA
Previstas Realizadas

Realizadas 

não 

previstas

Taxa 

execução
Previstas Realizadas

Realizadas 

não 

previstas

Taxa 

execução

52 38 23 6 76,32% 14 4 3 50,00%

setembro a 12 de março 12 de março a 31 julho

 

Quadro 9. Taxa de execução do Plano Anual de Atividades 

De acordo com o quadro 9 e, atendendo que as atividades mais significativas estavam pro-

gramadas para o terceiro período letivo, podemos conjeturar que a taxa de execução prevista para 

o ano letivo 19-20, em circunstâncias normais, seria bastante superior.  

No decorrer do primeiro período e, parte do segundo, foram dinamizadas a maioria das ati-

vidades programadas, bem como algumas não previstas. Com a mudança de regime presencial 

para regime e-learning, vários desafios foram colocados à escola, nomeadamente a reorganização 

e restruturação de toda a sua atividade. Algumas atividades ficaram totalmente suspensas devido 

às suas características, como as visitas de estudo, no âmbito das atividades pedagógicas, mas tam-

bém integradas nas sessões de orientação escolar e profissional; projetos de dinamização lúdico-

pedagógicos de espaços exteriores (atividades em parceria com a CMP; atividades em parceria 

com a Junta de Freguesia de Ramalde; a título de exemplo), a participação em workshops dinami-

zados por entidades externas à Escola ( Projeto Identidade Serralves), entre outros.  

Por outro lado, diversas atividades foram repensadas e redesenhadas de forma a responder 

às necessidades e configurações atuais. Foi, inclusivamente, um momento de aprendizagem onde 

foram criadas formas de intervenção como a Live – Aprender para Entender - realizada no âmbito 

do projeto Repara. Toda a comunidade educativa, num espírito colaborativo sem igual, foi capaz 

de se reinventar, dando continuidade ao projeto educativo da EPTPP. 
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Plano Anual de Atividades 2019-2020 

Atividades Data 
Objetivo Estratégico 

  

Realizadas Não realizadas 

Pre-
vis-
tas 

Não 
Previs-

tas 

Outros 
motivos 

Suspensas 
Covid19 

Receção aos novos alunos 12/09/2019 3,4     

Exercício de Simulacro 30/09/2019 3,4     

MICAR 05/10/2019 3,4     

Projeto Repara - Sessão I - 
Direitos Humanos - jogo 
caramelos 

08/10/2019 
2,3,4,5  

   

31/10/2019    

VET-GPS 

14/10/2019 

1,2,3,4,5  

   

21/10/2019    

22/10/2019    

Projeto Repara - Sessão II  - 
Bingo dos Direitos Huma-
nos 

22/10/2019 
2,3,4,5  

   

19/11/2020    

PALESTRA: NARIZES 
VERMELHOS  

23/10/2019 3,4     

PROJETO – Mar de Plástico  
24/10/2019 

2,3,4,5 
 

   

25/10/2019    

Visita à E.B. Miosotis – 
Jogo Ambiente 

28/10/2019 1,2,3,4,5    

Projeto Repara - Sessão III - 
Vídeo Declaração DH 

05/11/2019 
2,3,4,5  

   

    

Visita ao ASAS de Ramalde 
– Jogo Ambiente 

08/11/2019 1,2,3,4,5     

MAGUSTO: Concurso Caru-
chos - Castanhas - Entrega 
prémios embaixador 

13/11/2019 3,4     

Visita Amanhã da Criança 27/11/2019 1,2,3,4,5     

Projeto Repara - Sessão IV - 
Declaração DH - Vídeos dos 
alunos 

28/11/2019 
2,3,4,5  

   

    

Projeto Repara - Sessão V - 
Desenvolvimento Sustentá-
vel 

03/12/2019 
2,3,4,5  

   

12/12/2019    

Visita à Coração da Cidade 
- Dia do voluntario 

05/12/2019 1,3,4     

Festa de Natal 11/12/2019 3,4     

Orienta-te: Orientação es-
colar e profissional 

15/01/2020 
1,3,4  

   

16/01/2020    

29/01/2020 
3,4   

  

05/02/2020   
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Programa IR - Informar so-
bre o risco / Eixo Jovens - 
Prevenção e segurança 

06/02/2020   

IV Festival Int. de Cinema 
Indie Junior 

30/01/2020 3,4     

Margem: Teatro Carlos Al-
berto 

31/01/2020 3,4     

Orienta-te: Visita à Cidade 
das Profissões 

29/01/1900 
1,3,4  

   

07/02/2020    

Violência no namoro: 
UMAR 

14/02/2020 3,4     

Orienta-te: Testemunhos 
Diplomadas EPTPP 

15/02/2020 1,4     

Amigo Secreto 15/02/2020 3,4     

Exposição Regiões / C&D 18/02/2020 3,4,5     

Apoio no Desfile de Carna-
val EB Bom Pastor 

21/02/2020 3,4     

FESTA DE CARNAVAL – De-
safio Intercultural 

21/02/2020 3,4     

Orquesta Sustentável 

18/02/2020 

3,4,5  
 

  

03/03/2020   

10/03/2020    

Orienta-te: Apresentação 
Inst. Sup. Serviço Social 

04/03/2020 1     

Aliança da Diversidade  3,4     

Globalização- Viajar pelo 
mundo 

Jan-Jun 3,4,5     

Palestra Trafico Seres Hu-
manos  APAV 

 3,4     

Projeto Identidade - Fun-
dação Serralves 

março -
junho 

3,4,5     

Ida A Lisboa Percurso Pes-
soano. 

 3,4,5     

Teatro das Marionetas  3,4,5     

Apresentação do livro da 
Atriz Mariana Monteiro so-
bre a igualdade de Género 

 3,4     

Atividade para apresentar 
a idosos num lar 

 2,3,4,5     

Visita ao Teatro - ensaio  3,4     

Visita Magalhães Lemos  3,4,5     

Leitura Dramatizada Teatro 
Nacional S. João 

 3,4,5     

Visita à Biblioteca Almeida 
Garret 

março 3,4     
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Monte Pedral – 3ª Idade março 3,4,5     

QUALIFICA 2020 
11/03/2020 

1,3,4 
    

12/03/2020     

Visita DUAL Dia Aberto 24/03/2020 2,3     

Orienta-te: Sessão aberta-
Boletim de inscrição Exa-
mes Nacionais / Teams ( 2 
sessões / 1 por turma) 

30/03/2020 1,2,3     

Dia Mundial da Atividade 
Física 

06/04/2020 2,3,4     

Dia da Criança - Quinta do 
Covelo 

01/06/2020 1,2,3,4,5     

Projeto Repara: Eu & Ou-
tros 

15/04/2020 3,4     

Orienta-te: Sessão esclare-
cimentos ensino superior  

06/05/2020 1,2,3     

Projeto Repara/Live:Apren-
der para entender 

30/05/2020 3,4     

Fundo do Mar: C.E.A. 
Quinta do Covelo 

01/06/2020 2,3,4,5     

Orienta-te: Sessão aberta-
Regime especial de acesso 
ao ensino superior para as 
vias profissionalizantes  

19/06/2020 1,2,3     

Semana Aberta abril 3,4     

Pequenas Dramatizações 
Salvem o Planeta 

maio       

Segredos alimentação Sau-
davel 

maio-junho 2,3,4     

Justiça para todos  3,4     

Dia das Instituições abril 1,3,4,5     

Visita à escola da Ponte  3,4     

Visita ao espaço de exposi-
ção dos brinquedos óticos 

 3,4,5     

Arraial   3,4,6     

Quadro 10. Plano Anual de Atividades 2019-2020 

7. Balanço do Plano de Formação 

O Plano de formação registou este ano letivo uma elevada taxa de participação: 84,38 %.  

Por um lado, a implementação do SGQ exigiu um intenso período de formação, sobretudo a 

nível dos membros do GDQ. Por outro lado, os desafios emergentes devido ao contexto da Pande-

mia e à consequente transformação do ensino em modalidade não presencial vieram salientar as 

necessidades de formação ao nível das competências digitais dos colaboradores. De forma 
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imprevista foi exigido um imenso trabalho de formação e adaptação ao novo regime de ensino à 

distância. 

Salienta-se ainda que, devido ao contexto pandémico, foi necessário suspender duas das 

ações de formação previstas, ambas no âmbito da segurança, que retomaremos no próximo ano 

letivo quando as circunstâncias assim o permitam. 

Ação de Formação Destinatários Objetivo da Ação Duração Calendarização Execução OBS. 

QUALIDADE: Imple-
mentação do SGQ -  
Eqavet 

GDQ; DIR 

Capacitação para a 
implementação do 
SGQ alinhado com o 
EQAVET 

16 Sessões  
112 horas 

set. 2019 - mar 2020 Sim   

Projeto VET_GPS 
Docentes/Psicó-
loga 

Desenvolvimento de 
competências trans-
versais _Proj. Euro-
peu_Implementado  

8  horas  set/19 Sim   

SEGURANÇA: 1ªs 
Socorros  

Todos os colabo-
radores 

Capacitação para o 
atendimento em situ-
ações de emergência  

7 horas 04/abr/20 Não 
Sus-
penso/re-
agendar 

SEGURANÇA:  Ação 
de Masstraining de 
Suporte Básico de 
Vida 

Krist Abreu/Rita 
Valinho / Alunos 
TAP 

Capacitação para o 
atendimento em situ-
ações de emergência 

2 horas 11/fev/20 Sim   

SEGURANÇA: Meios 
de 1ª Intervenção 

Todos os colabo-
radores 

Capacitação para o 
atendimento em situ-
ações de risco  

7 horas jul/20 Não 
Sus-
penso/re-
agendar 

Educação Inclusiva: 
EMAEI 

Docentes 

Formação para o uso 
das medidas imple-
mentadas no âmbito 
da educação inclusiva 

3 Horas 
09/09/2019 
09/10/2019 
29/04/2020 

Sim 
Reuniões 
Eq. Ped. 

Competências Digi-
tais no SGE 

GDQ; SA; DIR 
Formação no âmbito 
do utilizador do SGE 

2 horas 19/03/2020 Sim   

 Plano de E@D 
Docentes / GDQ/ 
Coordenadores / 
DIR 

Formação no âmbito 
da Implementação do 
Plano de E@D 

2 horas 08/04/2020 Sim   
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Competências Digi-
tais: Microsoft Of-
fice (Teams/Share-
point) 

Todos os colabo-
radores 

Formação para a 
adaptação ao uso   do 
Microsoft Office 

2 horas 
13/04/2020 
26/04/2020 
04/06/2020 

Sim   

RGPD GDQ; SA 
Formação no âmbito 
do RGPD: Procedi-
mentos a adotar  

2 horas 28/05/2020 Sim   

Quadro 11. Balanço do Plano de Formação 

8. Indicadores 

Seguidamente apresenta-se o conjunto de indicadores avaliados nos processos do sistema 

de gestão da qualidade, com as respetivas metas e os resultados alcançados, relativos ao ano le-

tivo 2019/2020. 

8.1. Indicadores: Mapa e análise contextualizada dos resultados  

Indicador Meta Resultado1 

Taxa de satisfação do aluno 75% 80% 

Taxa de adesão CP 83% 81% 

Taxa de assiduidade CP 90% 93% 

Taxa de conclusão de módulos 90% 93% 

% de colaboradores envolvidos no PA 70% 69% 

% de colaboradores que frequentam a for-
mação 

65% 78% 

Nº de processos internos do SGE melhora-
dos 

3 7 

Taxa de processos de alunos informatiza-
dos/digitalizados  

80% 100% 

% de redução de custos de funcionamento 2% 1,8 % 

Quadro 12. Mapa de indicadores 

De acordo com o quadro apresentado, 6 das 9 metas foram não apenas atingidas, mas su-

peradas. As 3 restantes não foram atingidas. 

Assim, no que se refere à taxa de adesão, (n.º alunos a frequentar / alunos matriculados) 

verificamos um valor abaixo do que estava previsto, constatando-se aliás uma descida de valor ao 

já conseguido no ano anterior, ou seja, passamos de 83,6% para 81%. Este dado, para além de 

exigir uma análise mais fina, revela uma grande complexidade das razões que podem ajudar a 
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explicar estes abandonos. No entanto e, em termos gerais, podemos dizer que as desistências nos 

cursos objeto do presente relatório são de dois tipos: abandonos ao atingir a maioridade, com 

especial expressão nos alunos institucionalizados e transferências para outras escolas e ofertas 

formativas.  

Na elaboração do plano de ação estiveram envolvidos 69% dos colaboradores, o que ficou 

muito próximo do que estava previsto. Salienta-se, no entanto que todos os colaboradores estive-

ram e estão envolvidos na sua execução.  

Relativamente ao indicador de redução de custos de funcionamento contata-se que se veri-

ficou uma redução de 1,8% muito próximo do previsto que era de 2%. 

8.2. Indicadores EQAVET: Mapa e análise contextualizada de resultados 

Indicador Meta Resultado1 

Taxa de conclusão 75% 71% 

Colocação dos diploma-
dos após a conclusão do 
curso 

83% 82% 

Diplomados a exercer 
profissões diretamente 
relacionados com a área 
de formação; 

20% 18% 

Grau de satisfação dos 
empregadores 

83% 92% 

Quadro 13. Mapa de Indicadores EQAVET 

De seguida, apresentamos a análise contextualizada dos resultados com a verificação dos 

indicadores EQAVET: 

8.2.1. Indicador EQAVET 4a) – Registo de Informação sobre Conclusão dos Cursos  

A Taxa de Conclusão dos Cursos Profissionais que iniciaram a sua formação no ano letivo de 

2017/2018 e concluíram em 2019/2020, encontra-se abaixo do resultado pretendido para o pre-

sente ano letivo, sendo que atingimos apenas 71%, ou seja, 4% abaixo da meta prevista.  

 

Cursos Taxa de conclusão  

TAP17 65% 

ASC17 78% 

TOTAL  71% 

Quadro 14. Conclusão do ciclo de formação 2017-2020 
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Como se pode verificar no quadro 15, desde o ciclo 2014/2017, a taxa de conclusão tem 

apresentado um crescimento positivo, com exceção do ciclo 2016/2019, relativamente ao qual os 

dados obtidos no ano em análise apontam para uma tendência de subida, não se revelando ainda 

suficiente para atingir a meta prevista. 

 

 
Animador 

Sociocultu-
ral 

Técnico de 
Apoio Psi-
cossocial 

Técnico 
Auxiliar 

de Saúde 

To-
tal 

2014/2017 * 62% 76% 69% 

2015/2018 * 92% 72% 85% 

2016/2019 58% 77% * 67% 

2017/2020 74% 65% * 71% 

Quadro 15. Evolução da Taxa de Conclusão 

8.2.2. Indicador EQAVET 5a) – Registo de Informação sobre Colocação após Conclusão dos Cur-
sos  

Os resultados considerados para o cálculo da taxa de colocação após conclusão do curso, 

dizem respeito às turmas que concluíram a sua formação profissional no ano letivo 2017/2018. 

Não obstante, consideramos importante incluir a análise aos resultados obtidos no ciclo anterior 

2014/2017. Neste ciclo, a taxa de colocação no mercado de trabalho atingiu os 63,2%, distribuídos 

42,1% empregados por conta de outrem, 5,3% integrados em estágios profissionais e 15,8% à pro-

cura de emprego.  

Relativamente ao prosseguimento de estudos, 28,9% dos diplomados optaram por dar con-

tinuidade à sua formação, procurando uma formação pós-secundário. Não foi possível identificar 

a situação de 3 alunos (7,9% situação desconhecida). Face ao exposto, a percentagem de jovens 

empregados e/ou prosseguimento de estudos situou-se nos 76,3%. 

Quanto ao ciclo de formação 2015/2018 (dados objeto de análise), a taxa de colocação no 

mercado de trabalho atingiu apenas os 51,1%, distribuídos 35,6% empregados por conta de ou-

trem, 2,2% por conta própria, 2,2% integrados em estágios profissionais e 11,1% à procura de em-

prego.  

Relativamente ao prosseguimento de estudos 42,2% dos diplomados optaram por dar con-

tinuidade à sua formação, procurando uma formação pós-secundário. Outras situações 6,7% (ser-

viço militar e ocupação profissional sem contrato). Face ao exposto, a percentagem de jovens em-

pregados e/ou prosseguimento de estudos situou-se nos 82,2%.  

Importa salientar melhoria face aos resultados do ciclo anterior. 
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8.2.3. Indicador EQAVET 6a) – Registo de Informação sobre Diplomados a trabalhar na respetiva 
Área de Educação e Formação  

Quanto ao número de jovens a exercer funções na área de formação, verificamos uma evo-

lução negativa entre o ciclo 2014/2017 e 2015/2018 dado que, neste primeiro ciclo, 26% dos di-

plomados exerciam profissões relacionadas com a área de formação, em contraste com os 18% do 

ciclo seguinte.  

Sem prejuízo de outra leitura desta realidade é importante referir que os sucessivos contac-

tos efetuados pelo GIVA junto destes jovens, especificamente na divulgação de propostas de em-

prego na sua área de formação, verifica-se que a motivação para desempenhar funções nestas 

áreas está fortemente comprometida por diversos fatores externos à escola. São dados como 

exemplos a precariedade do vínculo laboral (recorda-se que 8% dos jovens estão empregados sem 

vínculo laboral e outros em regime de prestação de serviços) e as condições de trabalho pouco 

atrativas (horário; salário e responsabilidades são os âmbitos mais referidos) quando comparadas 

com outras áreas como, por exemplo, o comércio e a restauração.  

8.2.4. Indicador EQAVET 6b3) – Registo de Informação sobre Satisfação dos Empregadores 

Quanto a este indicador, ciclo de 2015/2018, a adesão dos empregadores foi bastante baixa, 

tendo-se verificado respostas relativas a apenas 6,3% dos diplomados. Não obstante, os emprega-

dores que responderam ao questionário, atribuíram pontuação máxima em todos os domínios ava-

liados, tendo-se obtido uma taxa global de satisfação dos empregadores de 100%.  

Relativamente à fraca adesão no preenchimento do formulário de satisfação, por parte dos 

empregadores, importa realçar dois aspetos que podem ter contribuído para este fenómeno: 

− A apreensão e recusa na divulgação de dados que consideraram privados. Esta situação 

ocorreu especificamente com dois empregadores da área do comércio alimentar; 

− O impacto do contexto pandémico, vivido desde março de 2020, nas instituições que 

desenvolvem a sua atividade no âmbito dos cuidados sociais e de saúde. A necessidade 

de reorganização dos serviços pode ter constrangido a disponibilidade para o preenchi-

mento do formulário. 

9. Resultados da Avaliação Interna da Escola pelos Stakeholders  

Para a avaliação interna da escola são aplicados questionários aos alunos, professores, 

pais/encarregados de educação e empresas/entidades parceiras.     

 Os questionários são aplicados em suporte informático e permitem a avaliação da satisfação 

(e perspetivas) dos diferentes stakeholders. 
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9.1. Avaliação da escola pelos Alunos  

Apesar de obter as respostas de apenas 66 alunos/as, num universo de 131, os dados obtidos 

desta amostra revelaram-se bastante positivos, sendo que a média de resultados se situou nos 

80%.  

Importa realçar que as áreas que registaram uma avaliação mais positiva (entre 90% a 100%) 

estão descritas no seguinte quadro: 

Descrição  Percentagem  

Identificação com Projeto Educativo 95% 

Atividades e projetos desenvolvidos  95% 

Satisfação com serviços de limpeza 95% 

Componente prática do curso 94% 

Satisfação global com os/as docentes 94% 

Serviços on-line 94% 

Desempenho dos colaboradores na relação com os alu-
nos 

94% 

GIVA – Disponibilidade e tratamento no atendimento 92% 

Satisfação global com os serviços de vigilância 92% 

Secretaria – clareza dos formulários utilizados 92% 

Docentes - Disponibilidade e relação com os alunos 90% 

Quadro 16. Dimensões avaliadas acima dos 90% 

Quanto aos pontos menos favoráveis, o resultado mais baixo de 73% refere-se ao item dispo-

nibilidade e tratamento no atendimento, integrado na dimensão Satisfação Global Serviços Admi-

nistrativos.  

9.2. Avaliação da escola pelos Encarregados de Educação 

9.2.1. Avaliação das expetativas dos Encarregados de Educação 

No início do ano, na reunião de receção dos Encarregados de Educação foi apresentada a 

informação sobre o processo da implementação do SGQ. Foi também aplicado um breve questio-

nário no sentido de conhecer as expetativas dos EEs face à escola e ao seu envolvimento no pro-

cesso de ensino-aprendizagem.  

Pudemos concluir dessa auscultação que as expetativas dos Encarregados de Educação em 

relação à escola incidiram nas seguintes dimensões: Educação, Formação, Emprego e Apoio eco-

nómico. A grande maioria dos Encarregados/das de Educação elegeu a educação e formação como 

as dimensões mais importantes, tendo aliás referido o desempenho do seu educando/a como 



              

                                                                                                                                                                               
Propriedade de Norte Vida - Associação para a Promoção da Saúde 

                                                      

  
REG.014.00_RelAutoAvaFinal 

Página 27 de 37 

                          

questão central no processo de aprendizagem. A este propósito referem como igualmente impor-

tante outros aspetos como: “Contato próximo com a Direção de Turma”; “Participação em eventos 

na escola” e ainda “Apoio em casa aos educandos”.  

9.2.2. Avaliação da escola pelos Encarregados de Educação 

Em junho foi aplicado em suporte informático o Inquérito de satisfação aos EEs onde obte-

mos resposta de 35 %, o que consideramos um resultado satisfatório. No entanto, pretendemos 

melhorar estes valores através da aplicação de novas estratégias a definir com os representantes 

dos alunos e Encarregados de Educação.  

A taxa de satisfação dos encarregados de educação é de 80%. Importa salientar que o domínio 

por eles mais valorizado foi o da “DOCÊNCIA e Diretores de Turma”, sendo que o “Acompanha-

mento pelo/a Diretor/a de Turma” obteve a taxa de 89%. Por outro lado, o “Tempo de resposta a 

solicitações”, referente a domínio “Satisfação Serviços Administrativos”, obteve o valor mais 

baixo, ou seja, de apenas 76%. 

9.3. Avaliação pelos Colaboradores 

Relativamente aos colaboradores, o número de respostas obtidas ao inquérito de satisfação 

foi de 21 em 32 colaboradores.  A taxa de satisfação foi de 76%, tendo sido as “Condições de tra-

balho” a dimensão mais valorizada, tendo o item “Condições de Higiene e Segurança” obtido o 

resultado de 85%.  

Relativamente às sugestões recebidas, nas “Condições técnicas”, foram referidas questões 

relativas à qualidade e quantidade do equipamento; às condições da sala de professores e ainda a 

necessidade de melhorar condições nas projeções nas salas de aulas. Foi também referido a ne-

cessidade de formação nas áreas de 1ºs socorros e Sistema de Gestão Escolar e ainda a elaboração 

de manuais de acolhimento e divulgação das boas práticas como forma de melhorar a comunica-

ção interna. As sugestões apresentadas pelos colaboradores na área de “Desenvolvimento de Car-

reira Profissional”, vão desde uma maior promoção de formação interna dirigida a todos os cola-

boradores, até à melhoria na comunicação.  

9.4. Avaliação da escola pelos Diplomados / Ex-alunos  

Do grupo de diplomados inquiridos, finalistas do ciclo 2018-2019, obtivemos apenas 39% de 

respostas. Apesar da fraca adesão ao inquérito, verificamos uma taxa de satisfação de 79%. 

No grupo de respostas sobre a “Imagem Global da Escola”, os diplomados manifestam uma 

elevada satisfação, designadamente no item “Nível de confiança na escola e serviços educativos”. 
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É na questão da “Acessibilidade”, no item “Esclarecimento de dúvidas por email” onde se regista 

o resultado mais baixo de apenas 50%.  

9.5. Avaliação da escola pelas entidades parceiras de Formação em Contexto de Trabalho 

Na avaliação da EPTPP pelas entidades acolhedoras de FCT, obtivemos 20 respostas. O grau 

de satisfação dos parceiros é de 75%. O parâmetro melhor avaliado foi “A capacidade do/da ori-

entador/a motivar a participação do grupo” com 82% e o que recebeu a menor pontuação foi a 

questão “Como avalia a adequação da carga horária”, com 68%. No que diz respeito à questão 

colocada sobre o interesse pela continuidade nesta parceria, apenas um parceiro indica que não 

pretende continuar. 

Taxa de Satisfação dos Stakeholders 

Alunos 80% 

Encarregados de educação 80% 

Colaboradores 76% 

Diplomados da escola 79% 

Entidades de FCT 76% 

Quadro 17. Taxa de Satisfação Stakeholders 

 
As taxas de satisfação dos Stakeholders são elevadas.  Mesmo assim é necessário referir que 

alguns dos resultados destes inquéritos são importantes para o desenho de futuros Planos de Me-

lhoria nos domínios avaliados como por exemplo, no que se refere aos recursos materiais da es-

cola. 

10. Melhorias a introduzir no Plano de Ação 2020-2021  

No quadro que a seguir se apresenta tenta-se dar conta da necessidade de dar continuidade 

às ações de melhoria já previstas no Plano de Melhoria 2019/20. Ao mesmo tempo evidencia-se 

também algumas das ações prevista e não realizadas e que para o ano letivo 2020/21 assumem 

particular importância. 
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Objetivo do 
Plano de 

Ação 

Área de 
Melhoria 

Ação Descrição da Ação a desenvolver 

Data 
Início 

Data 
Fim Obser-

vações 
    

OE 1 - Au-
mentar a 

taxa de con-
clusão 

AM 1 - 
Conclusão 
dos cursos 

A1 

Desenvolver atividades que promovam uma integração mais eficaz 
do aluno na escola e no curso 

set/20 nov/20 
PM inicial 

A2 
Realizar contactos regulares com os Encarregados de Educação set/20 jun/20 

PM inicial 

A3 

Elaborar Diagnóstico participativo das necessidades individuais e de 
turma 

set/20 nov/20 
PM inicial 

A4 
Implementar medidas de suporte à aprendizagem e à inclusão  set/20 jul/20 

PM inicial 

A5 

Contratualizar, com os alunos com módulos em atraso, data para a 
execução dos mesmos 

set/20 jul/20 

PM inicial 

A6 

Criar mecanismos de alerta precoce para a sinalização de situações 
de desistência 

out/20 out/20 
PM inicial 

A7 
 Elaborar Planos de turma set/20 jul/20 

Não con-
cretizado 
PA 19-20 

A8 

Melhorar o processo de integração dos alunos nas entidades aco-
lhedoras de FCT  

set/20 jul/20 

Não con-
cretizado 
no PA 19-
20 

OE 2 - Au-
mentar as 

taxas de co-
locação 

após a con-
clusão 

AM2 -  Co-
locação 

após con-
clusão dos 

cursos 

A9 Criar bolsa de emprego na página institucional out/20 dez/20 PM inicial 

A10 
Promover sessões mais regulares de procura ativa de emprego, pre-
parando os formandos para a integração no mercado de trabalho 

fev/21 mai/21 

PM inicial 

A11 Ampliar a bolsa de parcerias com potenciais empregadores nov/20 jul/21 
PM inicial 

A12 
Intensificar as ações de informação e orientação aos formandos so-
bre as condições de acesso ao ensino superior 

mar/21 abr/21 

PM inicial 

A13 
Aumentar o número de protocolos com instituições públicas e pri-
vadas de ensino superior 

set/20 jul/21 
PM inicial                                              

A14 
Promover sessões de informação com entidades ligadas ao em-
prego e formação profissional da região 

fev/21 mai/21 

PM inicial 

A15 Visitar instituições de ensino superior     

Não con-
cretizado 
no PA 19-
20 

AM3 - Di-
plomados a 

exercer 
A16 

Reforçar e alargar os contactos com instituições da área dos cuida-
dos sociais e de saúde 

nov/20 mai/21 

PM inicial                                           
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profissões 
relaciona-
das com 
área de 

formação 

A17 Atualizar os protocolos com estabelecimentos de ensino  superior      

Não con-
cretizado 
no PA 19-
20 

A18 Visitar feiras de Educação e F. Profissional     

Não con-
cretizado 
no PA 19-
20 

AM4 - Grau 
de satisfa-

ção dos 
emprega-

dores 

A19 Estabelecer contactos regulares com empregadores jan/21 jun/21 

PM inicial 

OE 3- Au-
mentar o 

grau de sa-
tisfação do 

aluno 

AM5 -  Sa-
tisfação 

dos alunos 

A20 
Auscultação do grau de satisfação de alunos e EEs e sua posterior 
divulgação 

jan/21 jun/21 
PM inicial 

A21 Melhorar os procedimentos no âmbito dos serviços administrativos set/20 jul/21 
PM inicial 

A22 
Melhorar os procedimentos no âmbito dos serviços de           lim-
peza 

set/20 jul/21 

PM inicial 

A23 Semana Aberta da EPTPP Mar/20  Abr/20  

Não con-
cretizado 
no PA 19-
20 

A24 
Incluir atividades de confraternização de todos os elementos da Co-
munidade Educativa 

 Set/20  Jul/21 

Não con-
cretizado 
integra-
mente no 
PA 19-20 

OE 4 - Au-
mentar o 
compro-
misso do 
aluno com a 
escola 

AM6 - Au-
mentar o 
compro-

misso dos 
alunos 

A25 
Promover assembleias de delegados e subdelegados de turma 

nov/20 jun/21 
PM inicial 

A26 Apoiar os alunos da associação de estudantes na organização de um 
evento a integrar no PAA 

out/20 mai/21 
PM inicial 

A27 
Promover intercâmbios com outras escolas profissionais 

mar/21 jun/21 
PM inicial 

A28 

Ação de Formação de Gestão de Conflitos dirigida aos alunos 

 Nov/20  Jul/21 

Não con-
cretizado 
no PA 19-
20 

OE 9 - Asse-
gurar a sus-
tentabili-
dade finan-
ceira da es-
cola 

AM7 - As-
segurar a 
estabili-

dade finan-
ceira da es-

cola 

A29 
Melhorar os processos de aquisição de equipamento e material 

set/20 jul/21 
PM inicial 

A30 Aumentar as publicações sobre as atividades realizadas ao longo do 
ano nas redes sociais e web da escola 

set/20 jul/21 
PM inicial 

A31 
Promover a diminuição de consumos de papel, água e energia 

set/20 jul/21 
PM inicial 

Quadro 17. Plano de Melhorias 
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No quadro anterior expomos todas as áreas de melhoria identificadas, assim como as 

respetivas ações a ter em consideração para o próximo ano letivo. Consideramos que a EPTPP 

deve privilegiar as seguintes boas práticas, enquanto segmentos estruturantes de melhoria:  

− Diversificar medidas de promoção do sucesso escolar e de atividades de recuperação para 

as situações dos alunos com dificuldades em atingir os objetivos modulares, de forma a au-

mentar a eficácia das mesmas e as taxas de conclusão; 

− Prevenir as práticas de abandono através do aperfeiçoamento dos mecanismos de deteção 

precoce de situações de risco;  

− Intensificar a preparação na procura ativa de emprego e a orientação para o acesso ao en-

sino superior;  

− Reforçar esforços na articulação entre os diplomados e o mundo laboral, através da divulga-

ção de ofertas de emprego e do aprofundamento de parcerias com potenciais entidades em-

pregadoras; 

− Promover atividades informativas na comunidade, dando visibilidade a experiências laborais 

de destaque de diplomados da escola, valorizando os resultados da formação da EPTPP; 

− Aperfeiçoar procedimentos dos serviços administrativos e de apoio; 

− Divulgar o grau de satisfação dos alunos, promovendo a sua participação ativa no processo 

de avaliação contínua da escola; 

− Envolver os alunos em processos internos de participação e em experiências com outros alu-

nos do ensino profissional; 

− Promover a diminuição do consumo de recursos com elevado custo ambiental; 

− Desenvolver a avaliação de desempenho de todos os colaboradores. 
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11. Reflexão sobre a aplicação do ciclo de garantia e melhoria da qualidade e a 

participação dos stakeholders internos e externos na melhoria contínua da 

oferta da EPTPP   

A EPTPP, ao longo do processo de implementação do sistema de garantia da qualidade, 

alinhado com o quadro EQAVET, cumpriu o ciclo PDCA. Para além do projeto educativo e plano 

de atividades da escola, o planeamento teve em consideração também as orientações e um 

trabalho aturado de articulação e de coordenação entre várias entidades a nível nacional, re-

gional e local. Nesta primeira etapa estiveram envolvidos todos os atores educativos, ou seja, 

alunos, professores, outros colaboradores e encarregados de educação. De especial importân-

cia foi também a participação de entidades e instituições com quem esta escola mantém uma 

forte articulação há já várias décadas. Com o processo de planeamento, que está intimamente 

ligado com o de reformulação das ações (feita com base nos resultados da avaliação) foram 

criadas as condições necessárias ao arranque do ano letivo.   

Durante a execução da atividade formativa, entendida como a fase de implementação, 

foram envolvidos os parceiros necessários para o funcionamento pedagógico, articulando-se 

o plano de atividades com os parceiros locais, com as empresas e outras organizações para o 

desenvolvimento das atividades letivas, ou para a realização da formação em contexto de tra-

balho.  Ao longo do período, foi garantida uma monitorização das metas, através do levanta-

mento dos dados no sistema de gestão escolar que foram analisados (avaliação) no final de 

cada período. Essa análise foi participada por todos os atores envolvidos e nos casos de desvio 

foram definidas ações de melhoria (revisão). Foram também definidas estratégias de acompa-

nhamento a casos críticos que na sua grande maioria exigiu a elaboração de planos de sucesso 

educativo (PSE) o qual define um diagnóstico participado e um conjunto de ações contratuali-

zadas com o aluno, encarregado de educação e diretor de turma.   

 

11.1  RELATÓRIO FINAL DE VERIFICAÇÃO EQAVET – Verificação a 22 de julho de 2020 

Transcrevemos nesta secção do relatório alguns aspetos referidos pelos Auditores no seu 

relatório final de verificação EQAVET, após a visita de verificação de conformidade efetuada 

passado dia 22 de julho. Um destes aspetos é referido no ponto terceiro da segunda parte do 

relatório que trata a avaliação do processo de alinhamento com o Quadro EQAVET, dizendo-

se concretamente o seguinte: 

“3. Avaliação global do alinhamento do sistema de garantia da qualidade com o Quadro 

EQAVET: 



              

                                                                                                                                                                               
Propriedade de Norte Vida - Associação para a Promoção da Saúde 

                                                      

  
REG.014.00_RelAutoAvaFinal 

Página 33 de 37 

                          

“O operador demonstrou globalmente um grau avançado no alinhamento do seu sistema de garantia da 

qualidade com o Quadro EQAVET, resultado de práticas anteriores ao nível da gestão da oferta formativa 

profissional, e decorrente de um esforço por parte do operador e dos seus stakeholders. A equipa de peritos 

é assim da opinião que a escola tem já um sistema de gestão da qualidade efetivo, alinhado com o referen-

cial EQAVET. Foi ainda possível verificar o trabalho em rede a nível local, vertido em projetos de natureza 

variada. Foi evidenciado o destaque por parte dos stakeholders para a participação em projetos de âmbito 

nacional e internacional.” 

 

Consideramos também importante as recomendações apresentadas pela equipa de ve-

rificação ao trabalho a desenvolver durante o seguinte ano letivo, feitas na terceira e última 

parte do seu relatório.  

 

“III. Recomendações para a melhoria do processo de garantia da qualidade da EFP 

Entende-se que que o foco principal do processo de garantia da qualidade é a aplicação de ciclo de qualidade 

de modo interativo e conforme atrás exposto, o operador já iniciou o seu processo de alinhamento com o 

quadro EQAVET.  

Contudo recomenda-se as seguintes melhorias para garantir resposta ao ciclo PDCA:  

− Concluir o sistema de gestão por processos e respetivo controlo documental;  

− Refletir sobre o interesse em concentrar num instrumento único a monitorização dos indicadores 

e melhorias; 

− Aproveitar o portfólio e currículo que possui para potenciar relações de proximidade, com mais 

Instituições de Ensino Superior e Agentes Económicos;  

− Reforçar a visibilidade dos projetos e casos de sucesso no site institucional.” 

 

Sobre a primeira recomendação importa referir que o Sistema de Garantia de Qualidade, 

sendo um sistema de gestão, trata dos procedimentos de todas as áreas de ação das organiza-

ções. O GDQ desenvolverá e orientará grupos de trabalho para assegurar que os Processos do 

SGQ sejam desenvolvidos pelos seus responsáveis e intervenientes de forma a serem revistos 

e, quando necessário, redefinidos para se tornarem mais eficazes na obtenção dos resultados 

pretendidos. 

Relativamente à monitorização de indicadores, segunda recomendação, continuaremos 

a trabalhar para que, através do SGE, seja possível obteremos os resultados dos indicadores 

necessários à gestão diária e periódica, assim como à elaboração dos relatórios de avaliação 

parciais, permitindo a sua análise, reflexão e criação de estratégias para a correção dos desvios 

às metas e consequente melhoria de resultados. 
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Quanto à terceira recomendação, realizar-se-ão maiores esforços, por parte dos coorde-

nadores e técnicos superiores, no sentido de se atualizar a bolsa de parceiros, e de a ampliar, 

com vista a aumentar a empregabilidade e/ou prosseguimento de estudos dos alunos. 

O site da escola foi objeto de melhorias significativas de forma a melhorar o sistema de 

comunicação e informação com os formandos, encarregados de educação, parceiros, colabo-

radores e comunidade.  Estas melhorias contribuirão também para dar maior visibilidade aos 

projetos desenvolvidos pela nossa comunidade escolar.  
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12.  Considerações finais 

Podemos concluir que a EPTPP caminha para a concretização das Metas e Estratégias 

definidas no Projeto Educativo para o triénio 2019-2022, pelo que a obtenção da certificação 

do SGQ, alinhado com o EQAVET, constitui uma das metas atingidas e de grande importância. 

De facto, esta certificação, iniciada há mais de um ano, vem dar valor à performance da escola, 

colocando-a ao nível das Escolas Europeias no reconhecimento do seu Sistema de Garantia da 

Qualidade.  

O processo de certificação está intimamente associado à concretização da segunda meta 

a “Aquisição de uma nova Cultura Organizacional”. Consideramos, com efeito que embora este 

seja um objetivo difícil de evidenciar através de resultados objetivos, a verdade é que os pro-

cesso definidos e implementados no âmbito da certificação da qualidade em muito contribuem 

para alteração da cultura organizacional. Exemplo disso é que qualquer uma das estratégias 

anteriormente referidas exige a participação efetiva de todos os atores da Comunidade Edu-

cativa, só assim será possível implementar projetos educativos que respondam às necessida-

des da comunidade, tal com tentamos demonstrar no presente relatório. 

De resto é com base na participação ativa de todos os stakeholders que a escola tem 

tentado responder às necessidades de formação identificadas como necessárias na comuni-

dade empresarial e institucional. Aliás, o aumento da qualidade no processo de ensino-apren-

dizagem até agora conseguido, assim como o desenvolvimento de novas oportunidades de 

formação implicam igualmente uma melhoria em todas as vertentes da organização e um au-

mento de qualidade no seu sistema de gestão. Podemos concluir que, de uma forma explicita, 

neste ano tão excecional, estes objetivos foram praticamente concretizados ou, pelo menos, 

iniciados. 

Deve dizer-se para finalizar que, neste contexto de pandemia, foi notável a capacidade 

demonstrada pela escola e por todos os seus colaboradores de adaptação às novas circunstân-

cias. Esta adaptabilidade foi também notavelmente correspondida pelos alunos e pelos res-

tantes stakeholders. 

Quanto ao quarto objetivo prioritário, a “Requalificação dos espaços educativos e sociais 

da escola”, podemos constatar que já se tomaram várias iniciativas neste sentido, melhorando 

e ampliando as plataformas de apoio ao ensino, adquirindo novo equipamento, adaptando os 

espaços às novas necessidades em contexto de contingência, etc. O esforço económico da es-

cola este ano letivo foi significativo. 

Porto, 30 de setembro de 2020 

O Diretor / Diretor Pedagógico 



              

                                                                                                                                                                               
Propriedade de Norte Vida - Associação para a Promoção da Saúde 

                                                      

  
REG.014.00_RelAutoAvaFinal 

Página 36 de 37 

                          

13. Anexos 

13.1. Anexo 1 – RoadMap 

 
Quadro 18. RoadMap 
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13.2. Anexo 2 – Relatório Analítico 

 

13.3. Anexo 3 – Relatório de Objetivos 

 

 

RELATÓRIO ANALÍTICO

ANO 2020

MÊS 7

 METAJSA TIP

Com METRICAS FREQ RSP VR VV VT VS VV VT VS

C111 Alunos colocados / alunos que concluiram 0,8 0,8 0,8 0,8 L J L

C121 Alunos colocados área formação / alunos que concluiram
12x RC

0,2 0,2 0,2 0,3 L L L

C131 Média Ponderada dos valores de satisfação
12x RC

0,9 0,8 0,8 0,9 J J J

C211 Alunos que concluiram / N.º de Alunos Admitidos
12x RC

0,7 0,8 0,7 0,8 L L L

C311 Média Ponderada dos valores de satisfação
12x RC

0,8 0,8 0,7 0,8 J J J

C411 Alunos que frequentam / Alunos inscritos
12x RC

0,8 0,8 0,8 0,9 L J L

C421 Presenças de alunos / N.º de Aulas
12x RC

0,9 0,9 0,9 0,9 J J J

P111 Módulos concluídos com sucesso / Módulos concluídos
12x RC

0,9 0,9 0,9 0,9 J J J

A111 Colaboradores Envolvidos / N.º Colaboradores da EPTPP
12x RC

0,4 0,7 0,7 0,8 L L L

A211 N.º colaboradores Formação / N.º Colaboradores  EPTPP
12x RC

0,8 0,7 0,6 0,7 J J J

A311 N.º Processos Melhorados SGE
12x RC

7,0 3,0 2,0 4,0 J J J

A321 Alunos Informatizados / Alunos da EPTPP
12x RC

1,0 0,8 0,7 0,9 J J J

F111 1 - (Custos Ano / Custos Ano -1)
12x RC

0,0 0,0 0,0 0,0 L J L

RELATÓRIO OBJECTIVOS

ANO 2020

MÊS 7

 OBJAJS TIP

Cob OBJECTIVO VR VV VT VS VV

C1
AUMENTAR AS TAXAS DE COLOCAÇÃO

0,20 1,00 1,00 1,00 L

C2
AUMENTAR AS TAXAS DE CONCLUSÃO

0,00 1,00 1,00 1,00 L

C3
AUMENTAR O GRAU DE SATISFAÇÃO DO ALUNO

1,00 1,00 1,00 1,00 J

C4
AUMENTAR O COMPROMISSO DO ALUNO

0,40 1,00 1,00 1,00 L

P1
AUMENTAR A EFICÁCIA DO PROCESSO ENSINO APRENDIZAGEM

1,00 1,00 1,00 1,00 J

A1
REFORÇAR O ALINHAMENTO DOS PROFIS.

0,00 1,00 1,00 1,00 L

A2
DESENVOLVER COMPETÊNCIAS INTERNAS

1,00 1,00 1,00 1,00 J

A3
MELHORAR A GESTÃO DA INFORMAÇÃO

1,00 1,00 1,00 1,00 J

F1
ASSEGURAR A SUSTENTABILIDADE FINANCEIRA DA ESCOLA

0,00 1,00 1,00 1,00 L


