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INTRODUÇÃO  

O presente relatório tem em consideração as orientações do quadro de Referência Europeu 

de Garantia da Qualidade para o Ensino e Formação Profissional (Quadro EQAVET) e a sua 

concretização no contexto da educação e formação que esta Escola Profissional se insere. 

Enquanto escola inclusiva, pauta a sua atividade no caminho da "excelência", meta muito 

difícil mas possível, embora as  profundas desigualdades sociais, económicas, financeiras, agregados 

familiares raramente funcionais e na assunção  de obrigações daí inerentes, na maioria da sua 

população escolar, sejam fatores de constrangimentos muito significativos. 

Por ser uma escola inclusiva no sentido pleno do termo, a qualidade dos seus atos e atores 

são fatores determinantes para um futuro escolar e pedagógico que promovam os meios 

concertados para o bem-estar, satisfação e participação das Comunidades Educativas Escolar e local, 

bem como do respetivo combate  ao abandono e insucesso escolar e construção do "Ser" - fim 

primeiro do que pretendemos. 

Como importante fator a ter em consideração neste ano letivo temos o impacto dos efeitos da 

COVID-19 que afetou fortemente a concretização de várias atividades e gerou um maior 

distanciamento aluno(a)/escola  com consequências muito negativas e de difícil superação. 

No Ensino à Distância e para chegar a todos os(as) alunos(as) foi extremamente difícil dada a 

exiguidade de meios eletrónicos e formação contínua para o efeito. 

Muito do programado, objetivos, atividades, projetos transdisciplinares, formação contínua, 

avaliação interna e outras, foram fortemente prejudicados com as consequências que todos 

sabemos:  

 Maior distanciamento entre aluno(a)/escola/professor(a)/formador(a); 

 Aumento do abandono escolar; 

 Défice grave nos objetivos a atingir. 

Este Relatório reflete o atrás referido mas assegura a qualidade implementada ao nível 

organizacional e de gestão escolar durante o ano letivo 2019/2020. 
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1. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS  

Tendo em consideração a sua visão, missão e estratégia a EPA considera como 

objetivos estratégicos essenciais no desenvolvimento da sua atividade: 

 Implementar e organizar uma formação inclusiva de qualidade, centrada no(a) 

aluno(a), que contribua para o seu desenvolvimento integral, facilitadora de 

aquisição de competências e saberes, que lhe permitam um desempenho social e 

profissional autónomo, responsável e solidário; 

 Dinamizar uma consciencialização em toda a comunidade educativa, de que o 

sucesso escolar e a conclusão do percurso formativo é possível para todos(as) os(as) 

alunos(as), sendo para tal fundamental o compromisso de todos(as) os(as) 

intervenientes; 

 Diagnosticar necessidades de formação; 

 Planificar as atividades educativas, formativas e de certificação; 

 Explorar as expectativas profissionais dos(as) jovens e dinamizar sessões de 

motivação/orientação para a vida ativa; 

 Dotar a escola, dentro das possibilidades, de melhores instalações, equipamentos e 

materiais didáticos; 

 Assegurar uma equipa de docentes e colaboradores identificados com a missão e 

visão da escola; 

 Desenvolver uma prática formativa em consonância com os avanços tecnológicos e 

conhecimentos técnico/científicos atuais; 

 Reforçar as relações de parceria com a envolvente económica e social; 

 Delinear um plano de divulgação do projeto educativo a todos os stakeholders1; 

 Garantir a implementação do Sistema de Qualidade alinhado com o quadro EQAVET. 

                                                           
1
 Partes Interessadas Internas e Externas 
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2. METAS E ESTRATÉGIAS 2018-2021 

ÁREA DE 

INTERVENÇÃO 
OBJETIVOS ESTRATÉGIAS METAS/INDICADORES 

Su
ce

ss
o

 e
 In

te
gr

aç
ão

 E
sc

o
la

r 
d

o
s(

as
) 

A
lu

n
o

s(
as

) 

 

 Combater o abandono escolar; 

  Promover o sucesso escolar; 

 Incentivar práticas de antecipação do 
sucesso em detrimento de estratégias 
de remediação; 

 Desenvolver atividades que 
promovam o bem-estar e estimulem a 
motivação dos(as) alunos(as). 

 Dinamizar uma consciencialização de 
toda a comunidade educativa escolar, 
de que o sucesso e a conclusão do 
percurso formativo é possível para 
todos(as) os(as) alunos(as), sendo para 
tal fundamental o compromisso de 
todos(as) os(as) intervenientes.  
 

 
Reduzir para 10% a taxa de 
absentismo 
 
Reduzir anualmente em 5 pontos 
percentuais a taxa de abandono 
escolar 
 
 
Aumentar anualmente em 5 
pontos percentuais os índices de 
conclusão do ciclo formativo 
dos(as) nossos(as) alunos(as) 

  Aumentar a taxa de conclusão 
nos Cursos EFP; 

 Aumentar a taxa de 
empregabilidade dos(as) 
diplomados(as). 

  Fomentar o prosseguimento de 
estudos/entrada no mercado de 
trabalho. 

 Explorar as expetativas profissionais 
dos(as) jovens e dinamizar sessões de 
motivação/orientação para a vida 
ativa. 

Visitas de estudo e organização de 
eventos pedagógicos. 

 
Aumentar anualmente em 2 
pontos percentuais os índices de 
empregabilidade dos(as) 
diplomados(as) 
 
Aumentar anualmente em 10 
pontos a colocação dos(as) 
diplomados(as) na área de 
formação concluída 
 
Aumentar para 5% a taxa de 
prosseguimento de estudos dos 
diplomados 

R
e

la
çã

o
/I

n
te

gr
aç

ão
 E

sc
o
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-

C
o

m
u

n
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ad
e

 

 

 Fomentar a interação Escola 
meio envolvente; 

 Incentivar a participação 
dos(as) encarregados(as) de 
educação (EE) na comunidade 
educativa. 

 Aumentar a participação 
dos(as) alunos(as) em atividades 
de carácter social, cultural, 
desportivo e recreativo. 

 

 Dinamizar a interação com as 
comissões sociais de freguesia. 

 Promover a realização de visitas de 
estudo, torneios desportivos e outras 
atividades sociais e culturais 
desenvolvidas no seio da comunidade 
envolvente. 

 Fomentar “Mostras” à comunidade 
das nossas práticas formativas. 

 Desenvolver Projetos 
Transdisciplinares. 

 Integração de em Projetos 
Comunitários (ERASMUS+ Educação e 
Formação). 

Aumentar em 20 pontos 
percentuais a participação dos(as) 
EE na escola 

 
Aproximar a 90% a participação 
dos(as) alunos(as) nas atividades 
extracurriculares 
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3. EPA – CURSOS EM FUNCIONAMENTO 2019/2020 E POPULAÇÃO 
ESCOLAR  

No ano letivo de 2019/2020, a EPA teve em funcionamento 12 turmas de Cursos Profissionais 

(CP) e 11 turmas de Cursos de Educação e Formação de jovens (CEF) do tipo 2.  

3.1. Cursos Profissionais em funcionamento e aluno(as) em 2019/2020 

  

CURSOS PROFISSIONAIS 

Curso Ano Turma 
Nº alunos(as) 

Início do ano letivo 

Nº alunos(as) 

Fim do ano letivo 

Técnico(a) de Apoio à Infância 3º E 16 16 

Técnico(a) de Cozinha/Pastelaria 1º L 23 16 

Técnico(a) de Cozinha/Pastelaria 2º J 14 12 

Técnico(a) de Cozinha/Pastelaria 3º I 15 13 

Técnico(a) de Restaurante Bar 2º J 10 6 

Técnico(a) de Restaurante Bar 3º I 11 7 

Técnico(a) de Cabeleireiro 1º A 27 16 

Técnico(a) de Massagem de Estética e 

Bem-estar 
1º C 23 16 

Técnico(a) de Massagem de Estética e 

Bem-estar 
2º B 19 14 

Técnico(a) de Massagem de Estética e 

Bem-estar 
3º A 10 8 

Técnico(a) de Instalações Elétricas 1º F 22 12 

Técnico(a) de Instalações Elétricas 2º E 13 8 

Total 203 144 
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3.1.1. Distribuição de Alunos(as) e Turmas por anos curriculares, nos CP em 
funcionamento em 2019/2020 

 

 

CURSOS PROFISSIONAIS 
Nº alunos(as) 

ano letivo 
Indicar o Nº de alunos(as) em cada uma das situações 

Curso Ano Turma  Início   Fim  Transferências 

Abandonos/ 

Desistências  

(indicando o motivo) 

Diplomados 

Retidos 

(indicando o 

motivo) 

Empregabilidade/ 

Prosseguimento de 

Estudos 

Técnico(a) de Apoio à 
Infância 

3º E 16 16 0 0 14 

2 - Excederam 
o limite legal 
de faltas 
permitido por 
lei 

9 

Técnico(a) de 
Cozinha/Pastelaria 

3º I 15 13 
0 
 

2 - Excederam o 
limite legal de faltas 
permitido por lei 

12 

1 - Excedeu o 
limite legal de 
faltas 
permitido por 
lei 

7 

Técnico(a) de 
Restaurante/Bar 

3º I 11 7 0 
2 - Excederam o 
limite legal de faltas 
permitido por lei 

5 

2 - Excederam 
o limite legal 
de faltas 
permitido por 
lei 

3 

Técnico(a) de 

Massagem de Estética  

e Bem - Estar  

3º A 10 8 0 
2 - Excederam o 
limite legal de faltas 
permitido por lei 

8 -- 2 

CURSOS PROFISSIONAIS 
Nº alunos(as) 

ano letivo 
Indicar o Nº de alunos(as) em cada uma das situações 

Curso Ano Turma  Início   Fim  Transferências 

Abandonos/ 

Desistências  

(indicando o motivo) 

Transitados 

Retidos 

(indicando o 

motivo) 

Técnico(a) de 

Cozinha/Pastelaria 
2º J 14 12 0 

2 - Excederam o limite legal de 
faltas permitido por lei 

11 

1 - Excedeu o 
limite legal de 
faltas permitido 
por lei 

Técnico(a) de 

Restaurante/Bar 
2º J 10 6 

0 
 

4 - Excederam o limite legal de 
faltas permitido por lei 

5 

1 - Excedeu o 
limite legal de 
faltas permitido 
por lei 

Técnico(a) de 

Massagem de Estética  

e Bem - Estar 

2º B 19 14 0 
5 - Excederam o limite legal de 
faltas permitido por lei 

14 -- 

Técnico(a) de 

Instalações Elétricas 
2º E 13 8 0 

4 - Excederam o limite legal de 
faltas permitido por lei  
+ 
1 - integrou o mercado de 
trabalho 

8 -- 
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Os resultados evidenciam que um significativo número de jovens não concluiu a formação que se 

propôs levar a cabo.  

Analisados os relatórios de acompanhamento constata-se que o número de candidatos, quase no 

limite de admissão, faz com que sejam admitidos nos diferentes cursos jovens com indefinidas motivações e, 

relativamente aos quais, as práticas pedagógicas de motivação desenvolvidas na Escola não tiveram a 

aceitação desejada, acabando os(as) alunos(as) por abandonar a formação, por os mais vários motivos de 

carácter social, económico/financeiro.  

Salienta-se que, grande número de alunos(as) são oriundos de agregados familiares fragilizados e 

economicamente carenciados e, quando surge qualquer situação de desemprego no agregado, o jovem, ainda 

que bem integrado na Escola, tem que ir trabalhar para apoiar economicamente a família. Alguns destes 

constrangimentos são contornados com intervenção da Escola conciliando a formação com um “part-time” no 

mercado de trabalho; 

Algumas desistências, embora em reduzido número de alunos(as), ocorreram pelo curso não 

corresponder às suas expectativas. 

CURSOS PROFISSIONAIS 
Nº alunos(as) 

ano letivo 
Indicar o Nº de alunos(as) em cada uma das situações 

Curso Ano Turma  Início   Fim  Transferências 

Abandonos/ 

Desistências  

(indicando o motivo) 

Transitados 

Retidos 

(indicando o 

motivo) 

Técnico(a) de 

Cozinha/Pastelaria 
1º L 23 16 2 

5 - Excederam o limite 
legal de faltas permitido 
por lei  

15 

1 - Excedeu o 

limite legal de 

faltas permitido 

por lei 

Técnico(a) de 

Cabeleireiro 
1º A 27 16 3 

 

8 - Excederam o limite 
legal de faltas permitido 
por lei 

16 -- 

Técnico(a) de 

Massagem de Estética  

e Bem - Estar 
1º C 23 16 1 

6 - Excederam o limite 
legal de faltas permitido 
por lei 

16 -- 

Técnico(a) de 

Instalações Elétricas 
1º F 22 12 4 

6 - Excederam o limite 
legal de faltas permitido 
por lei  
 

12 -- 



 RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO FINAL 

DO DESENVOLVIMENTO DO  

SISTEMA DE QUALIDADE (EQAVET) 

 

DG.013/1 

 

 

Aprovado: 31-12-2020 

  

 

 

 

pa

Cofinanciado por: 

|10 / 51 

3.1.2. Caracterização dos(as) Alunos(as) por género, nos CP em funcionamento em 
2019/2020 

 

Quanto à caracterização geral da população escolar a frequentar os Cursos Profissionais, pode-se 

verificar que existiu um equilíbrio de representatividade de género. 

Como se pode averiguar, o curso profissional de Técnico(a) de Instalações Elétricas e Técnico(a) de 

Massagem de Estética e Bem-Estar apresentou imparidade total de género, masculino e feminino 

CURSOS PROFISSIONAIS 

Curso Ano Turma 

Nº alunos(as) 

Início do ano letivo 

% 

Início do ano letivo 

Masculino Feminino Total Masculino Feminino Total 

Técnico(a) de Apoio à Infância 3º E 6 10 16 37,5% 62,5% 100% 

Técnico(a) de Cozinha/Pastelaria 1º L 16 7 23 69,6% 30,4% 100% 

Técnico(a) de Cozinha/Pastelaria 2º J 8 6 14 57,1% 42,9% 100% 

Técnico(a) de Cozinha/Pastelaria 3º I 10 5 15 66,7% 33,3% 100% 

Técnico(a) de Restaurante Bar 2º J 3 7 10 30% 70% 100% 

Técnico(a) de Restaurante Bar 3º I 5 6 11 45,5% 54,5% 100% 

Técnico(a) de Cabeleireiro 1º A 6 21 27 22,2% 77,8% 100% 

Técnico(a) de Massagem de 

Estética e Bem-estar 
1º C 6 17 23 26,1% 73,9% 100% 

Técnico(a) de Massagem de 

Estética e Bem-estar 
2º B 0 19 19 0% 100% 100% 

Técnico(a) de Massagem de 

Estética e Bem-estar 
3º A 0 10 10 0% 100% 100% 

Técnico(a) de Instalações Elétricas 1º F 22 0 22 100% 0% 100% 

Técnico(a) de Instalações Elétricas 2º E 13 0 13 100% 0% 100% 

Total 95 108 203 

46,2% 53,8% 100% 

Média 
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respetivamente, com exceção do 1º ano do curso de Técnico(a) de Massagem de Estética e Bem-estar que 

apresentou uma percentagem do género masculino de cerca de 26,1%. 

 

Os cursos onde se verificou a paridade de género foram o 3º ano do Técnico(a) de Restaurante Bar e o 

2º ano do Técnico(a) de Cozinha/Pastelaria.  

O curso profissional que apresentou a maior imparidade, com 77,8% dos alunos do género feminino, 

foi o 1º ano do Técnico(a) de Cabeleireiro. 

Nos restantes, a imparidade também foi considerável sendo que o 3º ano do Técnico(a) de Apoio à 

Infância apresentou uma percentagem superior do género feminino (62,5%), 1º ano do Técnico(a) de 

Cozinha/Pastelaria apresentou uma percentagem superior do género masculino (69,6%), 2º ano do Técnico(a) 

de Cozinha/Pastelaria apresentou uma percentagem superior do género masculino (66,7%) e o 2º ano do 

Técnico(a) de Restaurante Bar que apresentou uma percentagem superior do género feminino (70%). 

  



 RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO FINAL 

DO DESENVOLVIMENTO DO  

SISTEMA DE QUALIDADE (EQAVET) 

 

DG.013/1 

 

 

Aprovado: 31-12-2020 

  

 

 

 

pa

Cofinanciado por: 

|12 / 51 

3.1.3. Caracterização dos(as) Alunos(as) com medidas de suporte à aprendizagem, 
nos Cursos Profissionais em funcionamento em 2019/2020 

 

Relativamente ao CP, dos 203 alunos(as) matriculados(as), 9 alunos(as) foram sujeitos(as) a medidas 

de suporte à aprendizagem, que foram acompanhados(as) pela Equipa multidisciplinar de Apoio à Educação 

Inclusiva (EMAEI), Centro de Apoio à Aprendizagem  (CAA) e pela equipa formativa, Diretor(a) de Turma e 

Diretor(a) de Curso. 

 

 

 

CURSOS PROFISSIONAIS 

Curso Ano Turma 

Nº alunos(as) 

Início do ano letivo 

N.º de alunos(as) com medidas de 

suporte à aprendizagem 

Masculino Feminino Total Masculino Feminino Total 

Técnico(a) de Apoio à Infância 3º E 6 10 16 0 0 0 

Técnico(a) de Cozinha/Pastelaria 1º L 16 7 23 2 2 4 

Técnico(a) de Cozinha/Pastelaria 2º J 8 6 14 0 2 2 

Técnico(a) de Cozinha/Pastelaria 3º I 10 5 15 0 0 0 

Técnico(a) de Restaurante Bar 2º J 3 7 10 0 1 1 

Técnico(a) de Restaurante Bar 3º I 5 6 11 0 0 0 

Técnico(a) de Cabeleireiro 1º A 6 21 27 0 0 0 

Técnico(a) de Massagem de Estética 

e Bem-estar 
1º C 6 17 23 0 1 1 

Técnico(a) de Massagem de Estética 

e Bem-estar 
2º B 0 19 19 0 0 0 

Técnico(a) de Massagem de Estética 

e Bem-estar 
3º A 0 10 10 0 0 0 

Técnico(a) de Instalações Elétricas 1º F 22 0 22 1 0 1 

Técnico(a) de Instalações Elétricas 2º E 13 0 13 0 0 0 

Total 95 108 203 3 6 9 
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3.1.4. Caracterização dos(as) Alunos(as) com equipamentos, nos CP em 
funcionamento em 2019/2020 

 

Dos 203 alunos(as) matriculados(as), foi possível verificar que: 

- 199 alunos(as) tinham equipamento (PC ou Telemóvel) e Internet 

- 2 alunos(as) não tinham equipamento (PC ou Telemóvel) nem Internet, e 

- 2 alunos(as) que apesar de terem equipamento (PC ou Telemóvel) não tinham Internet. 

 

Salienta-se que a Escola disponibilizou equipamento (Telemóvel) e serviço de Internet 

aos(às)alunos(as) que necessitavam de meios para poder cumprir as atividades letivas no ensino à 

distância, no período de 16 de março de 2020 a 31 de maio de 2020.   

 

 

199 

2 

2 

Com Telemóvel ou PC e com Internet Sem Telemóvel ou PC e sem Internet

Com Telemóvel ou PC mas sem Internet
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3.1.5. Caracterização dos(as) Alunos(as) por residência, nos CP em funcionamento 
em 2019/2020 

Como referido anteriormente, verificou-se que 203 alunos(as) estavam matriculados no ano letivo 

2019/2020. 

Quanto à residência destes alunos, a sua origem é sobretudo no concelho de Matosinhos e do Porto e 

nos concelhos limítrofes: Valongo, Maia, Gondomar, Vila Nova de Gaia. Mais afastado dos concelhos do Porto 

e de Matosinhos temos os concelhos de Vila Nova de Famalicão e de Paços de Ferreira. 

 

 

 

 

 

 

 

 

45 

104 

8 

21 

19 
4 1 

1 

Porto Matosinhos Gondomar

Valongo Maia Vila Nova de Gaia

Vila Nova de Famalicão Paços de Ferreira

Concelho de Residência N.º de alunos(as) 

Porto 45 

Matosinhos 104 

Gondomar 8 

Valongo  21 

Maia 19 

Vila Nova de Gaia 4 

Vila Nova de Famalicão 1 

Paços de Ferreira 1 

TOTAL 203 
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3.2. Cursos de Educação e Formação de Jovens em funcionamento e aluno(as) a 
frequentar 

 

 

 

 

 

 

 

CURSOS DE EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO DE JOVENS 

Curso Ano Turma 
Nº alunos(as) 

Início do ano letivo) 

Nº alunos(as) 

Fim do ano letivo 

Assistente de Cabeleireiro(a) 1º G 22 18 

Assistente de Cabeleireiro(a) 2º F 23 16 

Eletricista de Instalações 1º E 21 16 

Eletricista de Instalações 2º D 19 17 

Assistente Administrativo(a) 1º D 23 17 

Assistente Administrativo(a) 2º C 18 18 

Cozinheiro(a) 2º C 18 15 

Empregado(a) de Restaurante Bar 1º D 24 14 

Empregado(a) de Restaurante Bar 2º C 16 12 

Pasteleiro(a) /Padeiro(a) 1º D 23 18 

Pasteleiro(a) /Padeiro(a) 2º C 18 15 

Total 225 176 
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CURSOS DE EDUCAÇÃO E 

FORMAÇÃO DE JOVENS 

Nº alunos(as) 

ano letivo 
Indicar o Nº de alunos(as) em cada uma das situações 

Curso Ano Turma  Início   Fim  Transferências 

Abandonos/ 

Desistências  

(indicando o motivo) 

Conclusão 

Retidos 

(indicando o 

motivo) 

Prosseguimento de 

Estudos / 

Empregabilidade 

Assistente de 

Cabeleireiro(a) 

 

 

2º F 23 16 1 
6 - Excederam o 
limite legal de faltas 
permitido por lei 

16 -- 16 

Assistente 

Administrativo(a) 
2º C 18 18 

0 
 

-- 15 

3 - Excederam 
o limite legal 
de faltas 
permitido por 
lei 

15 

Cozinheiro(a) 2º C 18 15 0 
3 - Excederam o 
limite legal de faltas 
permitido por lei 

11 

4 - Excederam 
o limite legal 
de faltas 
permitido por 
lei 

11 

Eletricista de 

Instalações 
2º D 19 17 0 

2 - Excederam o 
limite legal de faltas 
permitido por lei 

17 -- 

16 Prosseguiram 
estudos  
+ 
1 Integrou o 
mercado de 
trabalho 

Empregado(a) de 

Restaurante Bar 
2º C 16 12 1 

1 - Excedeu o limite 

legal de faltas 

permitido por lei 

+ 

1 - Mudou de 

residência  

+  

1 - Integrou o 

mercado de 

trabalho 

12 -- 12 

Pasteleiro(a) 

/Padeiro(a) 

 

2º C 18 15 0 

1 - Excedeu o limite 

legal de faltas 

permitido por lei e 

+ 

2 - Integraram o 

mercado de 

trabalho 

 

13 

2- Excederam 
o limite legal 
de faltas 
permitido por 
lei 

13 
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Os resultados evidenciam que um significativo número de jovens não concluiu a formação que se 

propôs levar a cabo. Analisados os relatórios de acompanhamento constata-se que muitos dos jovens que se 

matriculam nestes cursos são jovens a quem a escola nada  diz, com algumas retenções e que optam por uma 

formação mais prática, por aconselhamento do serviço de orientação escolar, dos(as) encarregados(as) de 

educação e  por serem de menor idade não lhes ser permitido ingressar no mercado de trabalho.  

Os constrangimentos que se foram sentindo ao longo da formação (problemas sociais, dificuldades de 

integração e aprendizagem e autoestima) foram contornados com um maior acompanhamento de 

proximidade por parte da equipa formativa, Diretor(a) de Turma, Diretor(a) de Curso e intervenção se 

necessário da EMAEI (Equipa multidisciplinar de Apoio à Educação Inclusiva) e CAA (Centro de Apoio à 

Aprendizagem). 

CURSOS DE EDUCAÇÃO E 

FORMAÇÃO DE JOVENS 

Nº alunos(as) 

ano letivo 
Indicar o Nº de alunos(as) em cada uma das situações 

Curso Ano Turma  Início   Fim  Transferências 

Abandonos/ 

Desistências  

(indicando o motivo) 

Transitados 

Retidos 

(indicando o 

motivo) 

Assistente de 

Cabeleireiro(a) 
1º G 22 18 1 

3 - Excederam o limite 
legal de faltas permitido 
por lei 

18 -- 

Assistente 

Administrativo(a) 
1º D 23 17 2 

4 - Excederam o limite 
legal de faltas permitido 
por lei 

17 -- 

Eletricista de 

Instalações 
1º E 21 16 1 

4 - Excederam o limite 
legal de faltas permitido 
por lei 

16 -- 

Empregado(a) de 

Restaurante Bar 
1º D 24 14 3 

1 - Integrou o mercado de 
trabalho 
 + 
2 - O curso não 
correspondeu às 
expectativas  
+  
1 - Mudou de residência 
+  
3 - Excederam o limite 
legal de faltas permitido 
por lei 

14 -- 

Pasteleiro(a) 

/Padeiro(a) 
1º D 23 18 1 

4 - Excederam o limite 
legal de faltas permitido 
por lei  
 

18 -- 
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3.2.1. Caracterização dos(as) alunos(as) por género, nos CEF em funcionamento em 
2019/2020 

 

Quanto à caracterização geral da população escolar nos Cursos de Educação e Formação de jovens, o 

género masculino predominou na EPA.   

Como se pode averiguar, o curso de Assistente de Cabeleireiro(a) apresentou imparidade de género, 

uma vez que existiu um maior número de alunos(as) do género feminino: 81,8% no 1ºano e 78,3% no 2º ano. 

Os cursos de Eletricista de Instalações (1º e 2º ano) apresentaram imparidade total de género 

masculino.  

Relativamente ao curso de Assistente Administrativo(a), curiosamente a turma do 1º ano era 

maioritariamente do género feminino (60,9%) e a turma do 2º ano, embora apresentasse uma maior paridade 

de género, teve uma percentagem de 55,6% do género masculino.  

O curso onde se verificou maior paridade de género é o 2º ano do Empregado(a) de Restaurante Bar, 

ao passo que o 1º ano do Empregado(a) de Restaurante Bar apresentou a maior imparidade, com 79,2% dos 

alunos do género masculino.  

Nos restantes, foi visível uma imparidade considerável sendo que o género masculino apresentou-se 

em superioridade. 

CURSOS DE EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO DE JOVENS 

Curso Ano Turma 

Nº alunos(as) 

Início do ano letivo 

% 

Início do ano letivo 

Masculino Feminino Total Masculino Feminino Total 

Assistente de Cabeleireiro(a) 1º G 4 18 22 18,2% 81,8% 100% 

Assistente de Cabeleireiro(a) 2º F 5 18 23 21,7% 78,3% 100% 

Eletricista de Instalações 1º E 21 0 21 100% 0% 100% 

Eletricista de Instalações 2º D 19 0 19 100% 0% 100% 

Assistente Administrativo(a) 1º D 9 14 23 39,1% 60,9% 100% 

Assistente Administrativo(a) 2º C 10 8 18 55,6% 44,4% 100% 

Cozinheiro(a) 2º C 12 6 18 66,7% 33,3% 100% 

Empregado(a) de Restaurante Bar 1º D 19 5 24 79,2% 20,8% 100% 

Empregado(a) de Restaurante Bar 2º C 8 8 16 50% 50% 100% 

Pasteleiro(a) /Padeiro(a) 1º D 14 9 23 60,9% 39,1% 100% 

Pasteleiro(a) /Padeiro(a) 2º C 14 4 18 77,8% 22,2% 100% 

Total 135 90 225 
60,8% 39,2% 100% 

Média 
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3.2.2. Caracterização dos(as) Alunos(as) com medidas de suporte à aprendizagem, 
nos CEF em funcionamento em 2019/2020 

 

Dos 225 alunos(as) matriculados(as), 8 alunos(as) foram objeto de medidas de suporte à 

aprendizagem, que foram acompanhadas pela Equipa multidisciplinar de Apoio à Educação Inclusiva (EMAEI), 

Centro de Apoio à Aprendizagem  (CAA) e pela equipa formativa, Diretor(a) de Turma e Diretor(a) de Curso. 

 

 

 

CURSOS DE EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO DE JOVENS 

Curso Ano Turma 

Nº alunos(as) 

Início do ano letivo 

N.º de alunos(as) com medidas de 

suporte à aprendizagem 

Masculino Feminino Total Masculino Feminino Total 

Assistente de Cabeleireiro(a) 1º G 4 18 22 0 0 0 

Assistente de Cabeleireiro(a) 2º F 5 18 23 0 0 0 

Eletricista de Instalações 1º E 21 0 21 4 0 4 

Eletricista de Instalações 2º D 19 0 19 0 0 0 

Assistente Administrativo(a) 1º D 9 14 23 0 1 1 

Assistente Administrativo(a) 2º C 10 8 18 0 0 0 

Cozinheiro(a) 2º C 12 6 18 0 0 0 

Empregado(a) de Restaurante Bar 1º D 19 5 24 1 0 1 

Empregado(a) de Restaurante Bar 2º C 8 8 16 0 0 0 

Pasteleiro(a) /Padeiro(a) 1º D 14 9 23 1 1 2 

Pasteleiro(a) /Padeiro(a) 2º C 14 4 18 0 0 0 

Total 135 90 225 6 2 8 
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3.2.3. Caracterização dos(as) Alunos(as) com equipamentos, nos CEF em 
funcionamento em 2019/2020 

 

 

Dos 225 alunos(as) matriculados(as), foi possível verificar que: 

- 199 alunos(as) tinham equipamento (PC ou Telemóvel) e Internet 

- 25 alunos(as) não tinham equipamento (PC ou Telemóvel) nem Internet, e 

- 1 aluno(a) que apesar de ter equipamento (PC ou Telemóvel) não tinha Internet. 

Salienta-se que a Escola disponibilizou equipamento (Telemóvel) e serviço de Internet aos(às) 

alunos(as) que necessitavam de meios para poder cumprir as atividades letivas no ensino à distância, 

no período de 16 de março de 2020 a 31 de julho de 2020.   

199 

25 
1 

Com Telemóvel ou PC e com Internet

Sem Telemóvel ou PC e sem Internet

Com Telemóvel ou PC e com Internet



 RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO FINAL 

DO DESENVOLVIMENTO DO  

SISTEMA DE QUALIDADE (EQAVET) 

 

DG.013/1 

 

 

Aprovado: 31-12-2020 

  

 

 

 

pa

Cofinanciado por: 

|21 / 51 

3.2.4. Caracterização dos(as) Alunos(as) por residência, dos CEF em funcionamento 
em 2019/2020 

Como referido anteriormente, verificou-se que 225 alunos(as) estavam matriculados no ano letivo 

2019/2020. 

Quanto à residência destes alunos, a sua origem é sobretudo no concelho de Matosinhos e no Porto e 

nos concelhos limítrofes: Gondomar, Valongo, Maia, Vila Nova de Gaia e Vila do Conde. Mais afastado dos 

concelhos do Porto e de Matosinhos temos os concelhos de Esposende e de Vila Nova de Famalicão. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

61 

90 

2 

21 

21 

25 

3 
1 

1 

Porto Matosinhos Vila do Conde

Gondomar Valongo Maia

Vila Nova de Gaia Vila Nova de Famalicão Esposende

Concelho de Residência N.º de alunos(as) 

Porto 61 

Matosinhos 90 

Vila do Conde 2 

Gondomar 21 

Valongo  21 

Maia 25 

Vila Nova de Gaia 3 

Vila Nova de Famalicão 1 

Esposende 1 

TOTAL 225 
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3.3. Medidas de Melhoria após a análise dos resultados relativamente ao Cursos 
Profissionais e Cursos de Educação e Formação para Jovens 

Como medidas de melhoria sugerem-se: 

- Tentar reajustar a oferta formativa, não só tendo em consideração as prioridades definidas no SANQ, 

mas também, e não menos importante, os interesses dos jovens da envolvente do local onde a Escola está 

inserida e das necessidades do tecido empresarial envolvente; 

- Dar prioridade na seleção dos(as) candidatos(as) a critérios assentes na análise  dos interesses e 

motivação dos jovens para os diferentes cursos; 

- Recorrer sistematicamente no desenvolvimento da formação a estratégias assentes em práticas 

pedagógicas ativas, motivadoras e suscetíveis de contribuir para a melhoria da autoestima dos(as) alunos(as) e 

da sua integração na Escola; 

- Insistir no acompanhamento de proximidade dos(as) alunos(as) como estratégia de prevenção do 

abandono escolar; 

- Reforçar a articulação com as famílias criando a oportunidade para a valorização e reconhecimento 

da instituição escolar e ao mesmo tempo incentivando a caminhada formativa dos(as)  seus(as) educandos(as) 

para um percurso profissional promissor; 

- Melhorar o relacionamento interpessoal dos colaboradores da EPA, recorrendo a ações de formação, 

para que a Escola tenha um ambiente mais acolhedor, onde os jovens se sintam bem; 

- Dinamizar as parcerias com as Comissões Sociais de Freguesia, CPCJ e ADEIMA, com o objetivo de 

reduzir o abandono escolar por carência económica do agregado familiar. 
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4. CARACTERIZAÇÃO DA ESCOLA - PARCERIAS  

 

 

 

Parcerias – Entidades/Empresas Área Âmbito 

Asas de Ramalde 

 
Serviços de Apoio a 
Crianças e Jovens 

FCT 
 

Melhoria de 
competências Sociais 

 
e 
 

Práticas 

Street's Soul Associação 

Santa Casa da Misericórdia do Bom Jesus de Matosinhos 

Chupetão - Educação Infantil Lda. 

Agrupamento de Escolas de Rio Tinto /CE Baguim do Monte 

Academia de Estudo Paralelamente 

Associação para o Desenvolvimento Integrado de Matosinhos - ADEIMA 

Antelconta - Contabilidade , Lda. 

 
Secretariado e 

Trabalho 
Administrativo 

Modern Journey Unip. Lda. 

Caprice Dance, Lda. 

Tormentamar  

Medidas e Vetores-M. Ind Lda. 

Modern Journey Unip. Lda. 

Siilog-Soc Inovação e Intral, Lda. 

Gefco Portugal Transitários 

Miga da Roupa Unip. Lda. 

Tabela da Alegria, Lda. 

 
Industrias Alimentares 

 
e 
 

Hotelaria e 
Restauração 

Café Snack bar New Wave Unipessoal Lda. 

MaisQMenos, Lda. 

Cardumes D' Avenid, Lda. 

Década das Ondas, Lda. 

Três Sousas Lda. – Lar do motorista 

Pastelaria Santa Massa 

Soundwich 

Confeitaria Istilo 

Motivos Janotas - Novos Sabores 

Confeitaria Nova Real/Cardumes D' Avenida, Lda.- Restaurante “Meia Nau” 

Pereira e Sacramento - Restaurante “Os Lusíadas” 

Remessa Triunfante Unipessoal Lda. - Restaurante Palato 

Criar Para Sempre - Eventos e Restauração, Lda. Restaurante o Venga 

Padaria de Gatões 

Restaurante Chalandra - Ingrediente Eficiente, Lda. 
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Parcerias – Entidades/Empresas Área Âmbito 

Churrasqueira Central De S. Mamede, Lda. 
Hotelaria e Restauração 

FCT 

 

Melhoria de 

competências 

Sociais 

 

e 

 

Práticas 

Bruno Neves "Real Sabor" 

TDE, Unipessoal, Lda 

 

Eletricidade e Energia 

BCM – Bricolage SA (Leroy Merlin Matosinhos) 

Modelo Distribuição de Materiais de Construção SA 

Enertempo, Lda. 

António Almeida 

Gondiauto Unipessoal, Lda. 

Manvia 

Ecoworld – Serviços de engenharia, Lda. 

RDR - SISTEMAS DE SEGURANÇA - ROCHA 

DIAS & BRIGA REBELO, Lda. 

Maria Amélia Marques Neto Campos 

 

Cuidados de Beleza 

Theraclinic - Sandro Luís F. Silva 

Obra & Arte, Unipessoal Lda. 

Ana Cristina Pinto Costa 

Fátima Maria Soares Barbosa 

Maria Arlete Nazimo da Silva 

Elisabete Pinto Moniz Fonseca 

SKN Cabeleireiros 

A &R Cabeleireiros 

Isa Cerqueira Cabeleireiros - Instituto de Beleza 

Sandra Diogo Cabeleireira e Estética 

Sandra Moreira Cabeleireiros 

Helena Pinto Cabeleireiro e Estética 

Mymus Cabeleireiro & Estética 

Brilho de Mulher Cabeleireiro 

Hamsa Terapias, Lda. 

MS Terapias e Estética 

Vittiê Clinic 

Ivanilde Pereira Costa 
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De uma forma geral as parcerias efetuadas constituem-se como uma mais-valia para o desenvolvimento 

de competências sociais, pessoais e técnicas e para o envolvimento da comunidade escolar com a comunidade 

envolvente. 

Sugestão de melhoria: sendo prática comum a concretização de parcerias com a comunidade seria 

importante que todas as parcerias fossem formalizadas sempre através de um protocolo de colaboração.   

 

Parcerias – Entidades/Empresas Área Âmbito 

CPCJ-Matosinhos 

Integração na 

Comunidade 

Envolvente 

- Desenvolvimento do 

relacionamento com a 

comunidade envolvente; 

- Sessões Práticas de -

formação – mostras 

pedagógicas em eventos na 

comunidade, para os quais 

eramos sempre convidados; 

- Melhoria de competências 

Sociais 

- Cuidados Básicos de saúde 

- Aproximação/articulação da 

Família com a Escola 

CPCJ - Maia 

CPCJ - Porto 

Comissão Social do Agrupamento de Freguesias de Guifões, 

Custoias e Leça do Balio 

Comissão Social do Agrupamento de Freguesias de S. Mamede 

de Infesta e Senhora da Hora 

Casa da Juventude de S. Mamede de Infesta 

Casa da Juventude de Matosinhos 

Casa da Juventude de Santa Cruz do Bispo 

ULS de Matosinhos 

Estabelecimentos de Educação e Formação do Concelho 

Associação para o Desenvolvimento Integrado de Matosinhos 

- ADEIMA 
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5. CARACTERIZAÇÃO DA ESCOLA - RECURSOS HUMANOS  

 

*Os (as) formadores(as)/professores(as) internos foram considerados(as) nos cargos que desempenharam 

no ano letivo 2019/20: Diretor(a) Pedagógico(a) (2), Coordenador(a) de SGQ (1) e Coordenador(a) da 

Sede/Delegação (3). 

 

Colaboradores por Categoria 

 

Número de Elementos de Cada 

Categoria 

 

Diretor Pedagógico 3 

Formadores Internos * 

Formadores Externos 60 

Técnico(a) de Contabilidade 1 

Assistente Administrativo (Contabilidade) 1 

Assistente Administrativo (Serviços Administrativos) 3 

Operacional de Ação Educativa e Vigilância 7 

Técnico(a) de Serviço Social 2 

Técnico(a) de HSST 1 

Coordenador(a) de SGQ 1 

Coordenador(a) da Sede/Delegação 3 

Direção 3 
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6. COMPETÊNCIAS – BALANÇO DO PLANO DE FORMAÇÃO  

 

O Plano de Formação interno para os(as) colaboradores(as) resulta das carências de formação verificadas 

no decorrer do desenvolvimento das atividades, das expressadas pelos(as) colaboradores(as) e das diagnosticadas 

aquando do levantamento de necessidades de formação.  

Distribuem-se por áreas de conhecimento relacionadas com as funções específicas dos colaboradores e 

outras de interesse geral da instituição e estão explicitadas no Plano de Formação. A eficácia da formação é 

evidente na melhoria de prestação individual, na autonomia no desempenho de funções e na produtividade dos 

colaboradores.  

No ano letivo 2019/2020 realizaram-se 9 ações de formação, das quais 8 foram internas, subordinadas 

aos temas EQAVET, Normalização, Plataforma E-schooling – Módulo Avaliações, Prevenção da Violência no 

namoro e cumprimento rigoroso das recomendações da DGS, de prevenção e combate à doença COVID-19 e 

consequente redução de possíveis ocorrências em ambiente escolar. 

Relativamente à ação de formação externa foi subordinada ao tema da Gestão do Conflito no Processo 

Formativo, uma área fundamental com os consequentes benefícios para o processo ensino-aprendizagem. 
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7. BALANÇO DO PLANO ANUAL DE ATIVIDADES  

Todas as atividades propostas ao longo do ano letivo 2019/ 2020 tiveram em conta, na sua definição, as 

linhas de ação consignadas no Projeto Educativo (PE):  

 Combater o abandono escolar 

 Promover o sucesso escolar  

 Prevenir a indisciplina 

 Fomentar a interacção escola/ meio envolvente 

Atividades Realizadas Atividades Não Realizadas 
Atividades realizadas fora do 

PAA 

31 50 6 

 

A taxa de cumprimento do PAA atingida foi de 31%, ficando aquém da meta de maior ou igual a 70% que 

estava definido. 

No entanto, sendo o PAA dinâmico e flexível, foram acrescentadas as atividades “Noite de Fados – serviço 

de jantar”, “Tomada de Posse dos órgãos sociais da Associação de Pais da Escola Básica da Senhora da Hora – 

organização do Coffee Break”, “Coffee Break – O Poder da Colaboração (Casa da Arquitetura)”, “Lanche do 36º 

aniversário do Centro Social e Cultural de Custóias”, “Jantar de Natal da EPA para a comunidade escolar”, “Show 

Cooking – Feira do Chocolate”, tornando-o ainda mais rico. A realização destas atividades, em conjunto com as 

inicialmente planificadas, garantiu o cumprimento dos objetivos definidos no Projeto Educativo. 

A meta definida inicialmente para cumprimento do PAA (de ≥70%) não foi atingida, sendo que os motivos 

mais apontados para a não realização de algumas atividades foram, numa primeira fase, o não planeamento por 

parte dos docentes responsáveis e, posteriormente, a situação pandémica que atravessou o país e que impediu 

não só a realização de quaisquer atividades na escola, como todas as deslocações e visitas de estudo que estavam 

inicialmente previstas.  

Globalmente considera-se que o PAA contribuiu positivamente para melhorar os resultados escolares 

através de uma aprendizagem em contextos informais, para um enriquecimento cultural, para a partilha de 
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experiências motivadoras, para a promoção do sentido de pertença e a ligação com a comunidade e para o 

desenvolvimento de saudáveis relações interpessoais. 

As atividades/eventos pedagógicos corresponderam às expectativas dos(as) alunos(as), que manifestaram 

comportamentos adequados durante as mesmas, empenhando-se, muito positivamente, no seu 

desenvolvimento. O facto de as atividades serem realizadas em locais e em momentos propícios contribuiu, 

também, para o enriquecimento pessoal, social e profissional dos(as) alunos(as). A elevada taxa de participação 

de todos(as) os(as) intervenientes promoveu, em grande escala, a construção de um clima de respeito entre todas 

as partes, colmatando as lacunas existentes no que respeita ao interesse escolar. 

Estas atividades levaram a uma participação ativa e a um relacionamento interpessoal entre alunos(as) e 

professores/formadores, desenvolveram um pensamento crítico e criativo dos jovens e fomentaram o 

crescimento pessoal e o fortalecimento da autonomia. Além disso, estas atividades vão ao encontro do saber 

científico, técnico e tecnológico, tendo as metas impostas sido cumpridas. 

No âmbito das Áreas de Competências inscritas no Perfil dos(as) Alunos(as) à saída da escolaridade 

obrigatória, conclui-se que o PAA concretiza as competências relacionadas com o comportamento, participação e 

relacionamento interpessoal dos(as) alunos(as), pensamento crítico e pensamento criativo, desenvolvimento 

pessoal e autonomia, linguagem e textos, saber científico, técnico e tecnológico, informação e comunicação, 

raciocínio e na intervenção da resolução de problemas. 

Entendemos, no entanto, ser importante procurar uma melhoria contínua do trabalho desenvolvido, pelo 

que consideramos que seria importante a redução do número de atividades a realizar, assim como um maior 

envolvimento na comunicação entre os intervenientes da planificação das diferentes atividades propostas no 

PAA, aproveitando as ferramentas que a plataforma pode disponibilizar. 

Além disso, a forma de divulgação das atividades também mereceu uma reflexão para melhorar; por 

exemplo, uma presença mais expressiva nas redes sociais, o que permitiria divulgação dos trabalhos realizados 

pelos alunos(as) a toda a comunidade, promovendo a escola e o seu Projeto Educativo. 
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8. BALANÇO E APRECIAÇÃO DO PROJETO EDUCATIVO  

O Projeto Educativo da Escola (PEE) delineado para um período de 3 anos (2018/2021) está neste 

momento na reta final do seu processo de concretização. 

Analisando o desenvolvimento da atividade da EPA, constata-se que esta tem sempre no horizonte o 

cumprimento da sua missão – implementar e organizar uma formação de qualidade centrada no(a) aluno(a) que 

contribua para o seu desenvolvimento integral e lhe permita um desempenho social e profissional, autónomo 

responsável e solidário. 

Assinalamos, no que concerne ao grau de concretização do projeto educativo, que apenas 25% das metas 

definidas foram cumpridas. Sendo na verdade um resultado longe do desejado, e conscientes do trabalho que 

temos que continuar a desenvolver, haverá necessidade de reforçar a análise, avaliação e revisão das ações 

implementadas. 

Conseguiu-se ainda, numa fase inicial de implementação de um sistema de garantia de qualidade 

alinhado com o Sistema EQAVET, a obtenção de cerificação EQAVET pelo período de um ano, o que significa que 

as medidas de melhoria implementadas - práticas pedagógicas mais ativas, reorganização interna e maior 

envolvência da comunidade educativa na concretização dos projetos, começam a dar frutos. 

Por outro lado, verifica-se que os Projetos Curriculares de cada Curso foram construídos tendo em conta 

as características específicas dos(as) alunos(as) que integram o curso e as duas grandes áreas de intervenção do 

PEE: Sucesso e Integração Escolar dos(as) Alunos(as) e Relação/Integração Escola-Comunidade. Foram planeadas 

atividades facilitadoras das aprendizagens, proporcionadoras de climas e ambientes educativos que permitem 

uma vivência escolar afetiva propícia à interação, à integração e ao desenvolvimento integral dos(as) alunos(as). 

Não foram esquecidas, A Cidadania e Desenvolvimento, Atividades de Complemento Educativo – Atividades de 

Recuperação, Projetos Transdisciplinares, Atividades de Enriquecimento Curricular (Visitas de Estudo, Atividades 

Extracurriculares, DAC’s, Trabalhos de Projeto…). Lamentavelmente, a pandemia – Covid 19 permitiu que apenas 

31% destas atividades planificadas fossem concretizadas. Quanto às aprendizagens conseguidas, só foram 

possíveis a partir de março, com recurso a sessões de formação em plataformas online, o que foi um grande 

constrangimento ao processo de ensino-aprendizagem, praticado na EPA, mas também um desafio para toda a 

comunidade escolar. 
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Apesar destes constrangimentos a FCT e as PAP e PAF, foram realizadas com alguns ajustes, que não 

impediram que o sucesso habitual destas fosse atingido. 

Para execução do PEE foram disponibilizados os recursos materiais e humanos suficientes, que utilizados 

de forma eficiente permitiram que objetivos e metas definidos fossem genericamente atingidos. 

Numa análise SWOT, podemos considerar como pontos fortes do desenvolvimento do PEE: 

- A satisfação de todos os stakeholders internos e externos (Alunos(as), Formadores(as), 

Professores(as) e Entidades de Acolhimento/Enquadradoras da FCT) com a forma como se desenvolveu o 

processo formativo, quer no que se refere aos recursos disponibilizados, estratégias implementadas e 

relacionamento entre pares e superiores; 

- A constituição de parcerias fundamentais para o desenvolvimento da FCT (Entidades da envolvente 

Económico Social), facilitadoras da integração dos jovens (CPCJ, ADEIMA entre outras); 

- Um quadro de Formadores(as)/Professores(as) qualificado que proporciona aos jovens uma 

formação de qualidade,  facilitadora de uma aquisição de competências e saberes que lhes permitam um 

desempenho social e profissional responsável; 

- Uma Equipa de Colaboradores com um contributo empenhado para que a MISSÃO da EPA seja 

eficazmente conseguida; 

Como ponto em que é necessário continuar a política de melhoria encetada no ano letivo que agora 

termina considera-se fundamental: 

- Consolidar o envolvimento dos stakeholders internos e externos nas diversas fases do processo 

formativo e dar maior visibilidade à sua participação no mesmo. 
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9. RESULTADOS DOS PROCESSOS  

9.1. Mapa de indicadores: objetivos/processos  

Com a implementação do Sistema EQAVET, os processos e os indicadores definidos, considerados 

estruturantes, foram medidos sistematicamente e de forma rigorosa. Assim, o Sistema garantiu uma metodologia 

de controlo e monitorização permitindo o acompanhamento do desenvolvimento das atividades letivas e não 

letivas dos(as) alunos(as) em frequência e da sua prestação no decurso da formação. 

Os principais indicadores avaliados nos processos da escola, com as respetivas metas e os resultados 

alcançados, relativos ao ano letivo 2019/2020, foram os seguintes: 
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Processos  Indicador Valor Meta Valor Atingido 

PP1 - Planeamento da 
Formação 

Ind.01.01 - Grau de cumprimento do plano anual de 
atividades 

≥ 70% 31% 

Ind.01.02 - Grau de concretização da oferta formativa  ≥ 90% 100% 

PP2 -  
Recrutamento e 

Seleção de Alunos(as) 

Ind.02.01 - Procura social dos cursos = 100% 80% 

Ind.02.02 -Taxa de concretização de matrículas por turma = 100% 92% 

Ind.02.03 -Relevância da oferta formativa (SANQ) ≥ 90% 76% 

PP3 - Desenvolvimento 
do Plano de Formação 

Ind.03.01 -Taxa de módulos em atraso ≤ 10% 
  1º   |   2º    | 3º 
20%   | 9%  |  0%  

Ind.03.02 -Taxa de transição ≥ 60% 
1ºp/2º- 70% 
2ºp/3º-68% 

Ind.03.03 - Média global da classificação de final de curso 
dos(as) alunos(as)/(as) 

≥ 13 valores 14 valores 

Ind.03.04 -Média global das PAP ≥ 14 valores 15,5 valores 

Ind.03.05 -Taxa de Absentismo ≤ 10% 
   1º  |   2º  | 3º                            

14% | 11%  |16%  

Ind.03.06 - Taxa de participação dos(as) alunos(as)/(as) nas 
atividades extra curriculares (PE) 

≥ 90% 69% 

Ind.03.07 - Taxa de Participação dos(as) Encarregados(as) 
de Educação na Escola (PE) 

Aumentar 20 pts percentuais 
(relativamente a 62%) 

82% 

Ind.03.08 -Taxa de abandono escolar  (PE) Reduzir 
5 pts percentuais 

(relativamente a 
 1º21%| 2º29%| 3º33%)  

1º |  2º  | 3º 
   27% | 22%  | 11%    

Ind.03.09 - Taxa de conclusão em modalidades de EFP 
(EQAVET / PE) 

Aumentar 5 pts percentuais 
(relativamente a 35,8%) 

40,3% 

PP4 - FCT e 
Empregabilidade 

Ind.04.01 - Média global das FCT ≥ 15 valores 16,3 valores 

Ind.04.02 - Taxa de colocação após conclusão de 
modalidades de EFP (EQAVET / PE) 

Aumentar 2 pts percentuais 
(relativamente a 54,2%) 

61,3% 
aferido a 16 meses 

Ind.04.03 - Utilização das competências adquiridas no local 
de trabalho (EQAVET / PE) 

Aumentar 10 pts percentuais 
(relativamente a 25%) 

29% aferido a 16 
meses 

Ind.04.04 - Taxa de prosseguimento de estudos (EQAVET) Aumentar Para 5% 
(relativamente a 4,2%) 

0% 
aferido a 31/12/2020 

Ind.04.06 - Grau de Satisfação das Entidades de 
acolhimento da FCT 

≥ 80% 
2º-91%  

3º-100%  

Ind.04.06 - Grau de satisfação dos empregadores face aos 
diplomados empregados (EQAVET) 

≥ 90% 100% 

PP5 - Gestão 
Administrativa e 

Financeira 

Ind.05.01 - Grau de satisfação com os serviços 
administrativos  

≥ 80% 76% 

Ind.05.02 -Taxa de execução orçamental  ≥ 80% 86% 
PP6 - Marketing, 

Publicidade e 
Comunicação 

Ind.06.01 - Índice de popularidade (trends) ≥ 50 54 

Ind.06.02 -Dados estatísticos de acesso ao site  ≥ 1000 1327 

PP7 - Gestão de 
Recursos 

Ind.07.01 - Resultado da avaliação de desempenho (por 
área de RH) 

≥ 70% 
88% Docente 

90% Não Docente 

Ind.07.02 - Grau de satisfação dos(as) colaboradores(as) 
(não docente) 

≥ 80% 72% 

Ind.07.03 - Taxa de cumprimento do plano de formação 
(dos RH) 

≥ 60% 53% 

PP8 - Gestão do SGQ e 
Melhoria Contínua 

Ind.08.01 -Taxa média de cumprimento das metas dos 
indicadores 

≥ 60% 56% 

Ind.08.02 - Nível do Selo EQAVET Min 3 Nível 1 

Constatou-se o incumprimento de alguns dos indicadores. Nestas situações, são implementadas ações de melhoria, 

definidas e devidamente acompanhadas no Plano de Ações de Melhoria interno. 
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9.2. Indicadores EQAVET 

Os resultados obtidos dos Indicadores EQAVET, respeitando as respetivas normas/métricas, garantindo o 

acompanhamento do percurso dos(as) ex-alunos(as) após a conclusão do Ciclo de Formação, foram: 

9.2.1. Indicador EQAVET 4a) –TAXA DE CONCLUSÃO DOS CURSOS 

Ciclo de Formação Taxa de Conclusão 

2014-2017 37,5% 

2015-2018 35,8% 

2016-2019 40,3% 
 

Os valores atingidos por este indicador são condicionados pela forma como evoluem os índices de 

absentismo e de abandono escolar, variando na razão inversa dos mesmos.  

Constata-se que os níveis alcançados são muito inferiores ao desejado, tendo no último ciclo formativo 

selecionado pela ANQEP para análise, sofrido uma melhoria significativa. 

 É importante salientar que a procura doa(as) alunos(as) tem diminuído o que se reflete na seleção devido 

ao reduzido número de candidatos que cumprem os requisitos formais para o ingresso no Ensino e Formação 

Profissional.  

Numa análise de resultados, não podemos esquecer as características sociofamiliares e económicas da 

população sobre a qual ela incide, pois estas influenciam a natureza desses valores. E ainda, que, como escola 

inclusiva que somos e como nos assumimos, não segregamos os(as) alunos(as) à entrada, recebendo igualmente 

alunos(as) provenientes de instituições de acolhimento de jovens cuja regulação do poder paternal decretado em 

Tribunal se manifesta muitas vezes na desistência e abandono, ligados aos percurso que apresentavam 

anteriormente.  

Outro fator que contribui, em muito, para o aumento da taxa de desistência e abandono é a idade à 

entrada do ciclo de formação. Muitos(as) dos(as) alunos(as) que se matriculam estão perto de completarem os 18 

anos de idade e simplesmente o fazem como compasso de espera até atingirem a maioridade, para poderem 

anular a matrícula e ingressar no mercado de trabalho.  
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9.2.2. Indicador 5a): TAXA DE COLOCAÇÃO NO MERCADO DE TRABALHO 
(TAXA DE EMPREGABILIDADE) 

Ciclo de Formação 
Taxa de Colocação no 

Mercado 

2014-2017 40,77% 

2015-2018 54,2% 

2016-2019 61,3% 

 

Tendo em consideração a evolução dos resultados deste indicador para o ciclo de formação 2016/2019, 

consideramos que estamos a cumprir os objetivos estabelecidos no PEE. As ações definidas no Plano Anual de 

Atividades continuam a incentivar os(as) alunos(as) a boas práticas na Formação em Contexto de Trabalho, que 

culminam num nível de empregabilidade satisfatório no final do curso. No entanto, sente-se necessidade de um 

reforço mais específico na preparação dos jovens para o mercado de trabalho, nomeadamente na reta final do 

curso.  

A pandemia que vivemos devido à COVID-19 ocorreu num período em que cerca de 35,5% dos(as) 

alunos(as) diplomados(as), ainda, andavam à procura de emprego, o que influenciou desfavoravelmente a taxa de 

empregabilidade. 

9.2.3. Indicador 5a): TAXA DE PROSSEGUIMENTO DE ESTUDO 

Ciclo de Formação 

Taxa de 

Prosseguimento de 

Estudos 

2014-2017 0% 

2015-2018 4,2% 

2016-2019 0% 

 

Este indicador, como já referimos anteriormente, será muito difícil de atingir percentagens significativas, 

dadas as características do nosso público-alvo. Atualmente os(as) alunos(as), pretendem, após conclusão do curso 

ingressar no mercado de trabalho, para diminuírem a dependência do seu agregado familiar.  
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9.2.4. Indicador 6a): TAXA DE DIPLOMADOS A EXERCER PROFISSÕES 
RELACIONADAS COM O CURSO /AEF 

Ciclo de Formação 

Taxa de Diplomados a 

exercer profissões 

relacionadas com o 

Curso 

2014-2017 22,2% 

2015-2018 25% 

2016-2019 29% 

Relativamente a este indicador a meta estabelecida não está a ser cumprida. Existe um elevado número 

de alunos(as) que não têm vocação e/ou não se encontram motivados para a área de formação que escolhem, 

uma vez que a maioria das vezes o único objetivo é apenas terminar o 12º ano. É necessário, por isso, reforçar as 

estratégias para aumentar a motivação dos(as) alunos(as) para a área profissional de saída do curso que 

concluíram.  

Situações como a precariedade do vínculo laboral nas áreas económicas das saídas profissionais, 

condições de trabalho, horário e ofertas salariais pouco atrativas são alguns constrangimentos que resultam da 

situação pandémica da COVID 19 pela qual passamos, e que consideramos que se refletem também em 

percentagens significativas nos valores atingidos neste indicador. 

9.2.5. Indicador 6b3): TAXA DE SATISFAÇÃO DOS EMPREGADORES FACE AOS 
DIPLOMADOS EMPREGADOS 

Ciclo de Formação Taxa de Satisfação 

Média de satisfação 

dos empregadores  

(numa escala de 1 a 4) 

2014-2017 100% 3,7  

2015-2018 83,3% 3,6  

2016-2019 100% 3,8  

Analisando o grau de satisfação, constata-se que as entidades empregadoras continuam a demonstrar um 

elevado grau de satisfação com o desempenho dos(as) nossos(as) alunos(as) diplomados(as). 
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9.2.6. Balanço dos resultados dos Indicadores EQAVET  

 

Prosseguindo com uma cultura de participação responsável de toda a comunidade educativa, na procura 

de melhores resultados nos indicadores EQAVET relativamente aos Cursos Profissionais, pode-se considerar que 

os resultados obtidos para o Ciclo de Formação 2016-2019 foram satisfatórios na medida em que foram 

superiores ao ciclo formativo anterior (2015-2018). Este melhoramento reflete o empenho de toda a comunidade 

escolar e garante que a EPA irá continuar a apostar em mecanismos de melhoria da qualidade, tentando 

contornar os condicionalismos impostos pela pandemia ao processo de ensino-aprendizagem. 
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10. Resultados da Avaliação Interna da Escola - Stakeholders  

  Dentro da visão da escola para a melhoria da qualidade, é importante conhecer a visão dos seus 

stakeholders (alunos(as), docentes, não docentes, encarregados(as) de educação e entidades de acolhimento 

de FCT) sobre a escola e os seus processos formativos e desempenho relativo ao ano letivo 2019/20. No final 

do ano letivo (julho/agosto) foi solicitado o preenchimento dos Inquéritos de Satisfação, os quais foram 

devidamente tratados. Da análise dos inquéritos, apresentamos uma breve síntese, na qual os parâmetros 

avaliados com “não satisfaz/muito insatisfeito/insatisfeito” são analisados isoladamente, resultando nesses 

casos a implementação de ações de melhoria a integrar no Plano de Ações de Melhoria. 

10.1. Satisfação do processo formativo e qualidade da formação 

10.1.1. Alunos(as) 

11.1.1.1 Apreciação à Disciplina/UFCD - IMP.076 

 
 

 

11.1.1.2 Apreciação ao(à) Formador(a)/Professor(a) - IMP.076 

 

0,0% 1,6% 

68,5% 

29,9% 

Satisfação do Processo Formativo - Aluno(a) à 
Disciplina/UFCD  

Não SATISFAZ
SATISFAZ
SATISFAZ BASTANTE
SATISFAZ PLENAMENTE

0,0% 2,4% 

69,3% 

29,0% 

Satisfação do Processo Formativo - Aluno(a) 
ao(à) Formador(a)/ Professor(a) 

 
Não SATISFAZ
SATISFAZ
SATISFAZ BASTANTE
SATISFAZ PLENAMENTE
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11.1.1.3 Apreciação à ação - IMP.079 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11.1.1.4 Relação com os Serviços Administrativos - IMP.079 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Analisando os resultados deste indicador podemos concluir que os(as) alunos(as) estão muito 

satisfeitos(as) com o desempenho dos(as)  seus(suas) formadores(as)/professores(as) e com o 

desenvolvimento do processo formativo, o que contribuirá para uma melhoria significativa do relacionamento 

interpessoal e do ambiente na Escola. 
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10.1.2. Formadores(as)/Professoras(as) 

 

11.1.2.1 Apreciação à ação - IMP.078 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

11.1.2.2 Relação com os Serviços Administrativos - IMP.078 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Os resultados apresentados neste indicador permitem-nos concluir que os(as) 

formadores(as)/professores(as) estão satisfeitos com o desenvolvimento do processo formativo, verificando-se, 

no entanto, algum descontentamento relativamente à rede de Internet. Situação que está a ser melhorada pela 

Direção. 

A relação com os Serviços Administrativos também é avaliada de uma forma positiva. 
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10.1.3. Satisfação dos Colaboradores(as) 
 

  IMP.082 
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Ao analisarmos estes indicadores, de uma 

forma geral, constatamos que os colaboradores se 

encontram satisfeitos com o seu desempenho mas, no 

entanto, existem aspetos em que revelam uma menor 

satisfação: Satisfação relativamente ao ambiente de 

trabalho e Identificação com a escola.  

Estas situações irão dar origem, 

posteriormente, a ações de melhoria a integrar no 

Plano de Ações de Melhoria da Escola. 
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10.1.4. Satisfação aos Encarregados(as) de Educação  
 

 IMP.083 

 

Da análise destes indicadores verificamos que os Encarregados (as) de Educação continuam a 

demostrar a sua satisfação com o desenvolvimento do processo formativo e com o apoio dado pela escola 

à integração dos seus(suas) educandos(as) no mercado de trabalho. 

A monitorização deste indicador, leva-nos a concluir que a Escola está a conseguir a envolvência 

dos(as) encarregados(as) de educação/responsáveis educativos(as) no processo formativo.   
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10.1.5. Satisfação das Entidades de Apoio à Alternância na FCT  
 

 IMP.084 

 

 

O Grau de satisfação das Entidades de 
Apoio à Alternância na FCT do 2º ano verificado foi 
de 91%, a meta (≥ 80%) foi cumprida. 

 

O Grau de satisfação das Entidades de Apoio à 
Alternância na FCT do 3º ano verificado foi de 100%, 
a meta (≥ 80%) foi cumprida. 

 

Analisando o grau de satisfação das entidades de apoio à FCT, constata-se que estas demonstraram 

um elevado grau de satisfação com os(as) nossos(as) alunos(as), mostrando-se com alguma disponibilidade para os 

acolher na sua maioria no final do curso, nomeadamente nas áreas de restauração. Contudo, acha-se necessário 

reforçar algumas medidas para motivar os(as) diplomados para a integração no mercado de trabalho nas profissões 

correspondentes às saídas profissionais dos cursos concluídos.  
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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 de EFP  

Fazendo uma análise reflexiva constatamos que, fechado o ciclo PDCA, o Sistema de Garantia da 

Qualidade da EPA apresenta-se mais consolidado e sistematizado. 

 

No âmbito de uma cultura participativa, a EPA promoveu a construção e aperfeiçoamento de 

indicadores facilitadores de uma melhoria contínua da qualidade da formação dos seus jovens. Procurou, 

também, obter recomendações/sugestões de melhoria da sua ação, relativamente à organização e 

funcionamento dos seus cursos, à gestão curricular, à avaliação das aprendizagens, aos resultados e à 

capacidade institucional de dar respostas aos anseios de quem a procura.  

 

De acordo com os dados obtidos através do processo de avaliação interno (alunos(as), docentes, não 

docentes), dos resultados relativos às conclusões de curso, bem como dos dados obtidos dos questionários 

realizados aos(às) encarregados(as) de educação, às entidades acolhedoras da Formação em Contexto de 

Trabalho) e entidades empregadoras é possível constatar que os objetivos têm sido perseguidos, preparando 

os(as) alunos(as) para o mercado de trabalho, desejando também no futuro prepará-los igualmente para o 

prosseguimento de estudos.   

 

A melhoria dos processos de ensino leva-nos a auscultar a opinião dos(as) alunos(as) e dos parceiros, 

que apontam os pontos mais relevantes dos cursos, bem como as oportunidades de melhoria. Os resultados 

aferidos permitem identificar alguns pontos positivos e áreas de melhoria e, assim, compreender melhor a 

qualidade da formação ministrada nos nossos cursos profissionais. Associados a estes resultados serão 

tomadas medidas, no sentido de contribuir para um processo de melhoria contínua, bem como melhorar as 

práticas pedagógicas. 
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12. Melhorias a introduzir no SGQ para a oferta formativa  

12.1. Identificação das áreas de melhoria, objetivos e metas a alcançar  

 

Área de 

Melhoria 
Descrição da Área de Melhoria Objetivo 

Descrição do objetivo e metas a alcançar 

(quando disponível, indicar o ponto de partida) 

AM1 
Conclusão dos cursos em 

modalidades de EFP 

O1 
Reduzir em 5 pontos percentuais a taxa de abandono escolar 

(Taxa de abandono escolar 2019/2020:  1º   27%  |  2º  22%  | 3º11% ) 

O2 

Aumentar a taxa de conclusão anualmente em modalidades EFP em 5 

pontos percentuais, relativamente ao último ciclo formativo  

(Taxa de conclusão em modalidades de EFP 2016/2019 : 40,3%) 

O3 
Reduzir para valores inferiores a 10% a taxa de absentismo 

(Taxa de Absentismo 2019/2020:  1º  14% |   2º  11%  | 3º 16% ) 

AM2 

Inserção dos diplomados na vida 

ativa: Empregabilidade e 

Prosseguimento de Estudos 

O4 

Aumentar em 2 pontos percentuais a taxa global de colocação após a 

conclusão dos cursos de EFP, relativamente ao último ciclo formativo 

(Taxa de colocação após conclusão de modalidades de EFP 2016/2019 

: 61,3%) 

O5 

Aumentar em 10 pontos percentuais a taxa de colocação na área de 

formação, após a conclusão do curso, relativamente ao último ciclo 

formativo 

(Taxa colocação na área de formação, após a conclusão do curso 

2016/2019 : 29%) 

O6 

Aumentar a taxa de prosseguimento de estudos dos diplomados para 

5% 

(Taxa de prosseguimento de estudos dos diplomados 2016/2019 : 0%) 

AM3 
Desenvolvimento das Atividades 

e Projetos 
O7 

Desenvolver no mínimo 70% das atividades/projetos planeadas no 

PAA 

(Grau de cumprimento do plano anual de atividades 2019/2020: 31% ) 

AM4 
Envolvimento dos Stakeholders / 

Divulgação 
O8 

Garantir o envolvimento do conjunto dos stakeholders em todo o 

processo formativo e assegurar uma comunicação eficaz 

AM5 Parcerias/Protocolos O9 
Formalizar através de protocolos de colaboração todas as parcerias 

estabelecidas 

AM6 Infraestruturas e Equipamentos O10 
Melhoria da qualidade das instalações, estruturas, equipamentos e 

recursos didáticos 
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12.2. Identificação das ações a desenvolver e sua calendarização  
 

Área de Melhoria Ação Descrição da Ação a desenvolver 
Data Início 

(mês/ano) 

Data Conclusão 

(mês/ano) 

AM1 

Conclusão dos cursos em 

modalidades de EFP 

A1 

Atender aos indícios de uma potencial desistência: 

aumento de faltas, diminuição do empenho e 

aproveitamento durante o processo de 

ensino/aprendizagem, a recusa do(a) aluno(a) em 

desenvolver as tarefas propostas, o 

comportamento ausente ou perturbador.  

Efetuar as diligências necessárias no sentido de 

sinalizar as situações de faltas injustificadas e 

definir intervenções precoces de prevenção, do(a) 

Diretor(a) de Curso/Diretor(a) de Turma e, caso se 

justifique da Equipa Multidisciplinar de Apoio à 

Escola Inclusiva e da CPCJ Comissão de Proteção 

de Crianças e Jovens. 

dezembro 2020 julho 2021 

A2 

O(a) Diretor(a) de Curso deve fazer o 

levantamento das situações de não conclusão dos 

módulos em tempo devido e deverá garantir que a 

equipa formativa se empenha na recuperação de 

módulos, no desenvolvimento de diferenciação 

pedagógica e de trabalho cooperativo. Definição 

de estratégias de apoio individual de trabalho e 

apoio pedagógico acrescido sempre que se 

justifique. 

dezembro 2020 julho 2021 

A3 

Melhorar as estratégias de ensino, baseadas em 

atividades mais práticas, suscetíveis de 

incrementar nos(as) alunos(as) um maior gosto 

pelo curso e pela Escola. 

dezembro 2020 julho 2021 

AM2 

Inserção dos diplomados na 

vida ativa: Empregabilidade e 

Prosseguimento de Estudos 

A4 

Realizar visitas de estudo presenciais ou à 

distância/webinar/… a entidades que poderão vir 

a ser futuros locais de estágio, como estratégia de 

motivação dos (as) alunos (as) para a área de 

formação e saídas para o mercado de trabalho. 

dezembro 2020 julho 2021 

A5 

Realizar visitas de estudo às mostras de oferta 

formativa dos Institutos Politécnicos e outros 

Estabelecimentos de Ensino Superior, como 

estratégia de motivação dos(as) alunos(as) a 

prosseguir estudos, após a conclusão do curso. 

dezembro 2020 julho 2021 

A6 

Promover sessões temáticas (presenciais ou à 

distância) com a presença de profissionais de 

diferentes áreas para apresentar novas profissões 

e caracterizar as especificidades do 

relacionamento interpessoal em ambiente laboral, 

facilitadores da motivação dos jovens para a vida 

ativa. 

dezembro 2020 julho 2021 
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Área de Melhoria Ação Descrição da Ação a desenvolver 
Data Início 

(mês/ano) 

Data Conclusão 

(mês/ano) 

AM2 

Inserção dos diplomados na vida 

ativa: Empregabilidade e 

Prosseguimento de Estudos 

A7 

Desenvolver práticas de preparação para o 

ingresso no mercado de trabalho: elaboração de 

curriculum-vitae, cartas de apresentação e 

preparação para entrevistas de candidatura a 

emprego. Este ano devido à pandemia por COVID-

19 as ações planeadas não foram cumpridas. 

dezembro 2020 julho 2021 

A8 

Preparar um instrumento de recolha de 

informação para caracterizar o Perfil do(a) aluno(a) 

à entrada e à saída do ciclo formativo e que 

permita em simultâneo fazer o estudo da evolução 

como ser humano, para além da valorização 

técnica dos jovens ao longo do ciclo formativo. 

Para o efeito recorrer-se-á à aplicação dum 

inquérito que foque a componente humana, 

salientando - valores/ética/objetivos e ambições.  

Realizar o mesmo inquérito no início do curso e 

após os 3 anos da formação. 

Tratar os inquéritos e, com base nos resultados 

obtidos, aferir o empenho e dedicação humana da 

equipa da EPA no trabalho contínuo 

disponibilizado na formação integral dos jovens, 

como pessoas capazes de um desempenho social e 

profissional responsável, autónomo e solidário. 

junho 2021 julho 2021 

AM3 

Desenvolvimento das Atividades 

e Projetos 

A9 

Assegurar que a planificação de atividades tem em 

conta a situação pandémica atual e a consequente 

possibilidade do ensino à distância.  

Programar atividades/projetos a concretizar 

dentro de portas em detrimento de saídas ao 

exterior.  

Implementar a prática de envolvimento dos(as) 

alunos(as) na planificação das atividades 

extracurriculares a realizar. 

dezembro 2020 julho 2021 

AM4 

Envolvimento dos Stakeholders / 

Divulgação 

A10 

Melhorar os canais de comunicação para assegurar 

o envolvimento do conjunto dos stakeholders 

internos e externos (e-mails/página da internet 

atualizada/redes sociais ativas/realização do 

Conselho Consultivo e de Focus Group, “Dia 

Aberto”…). 

dezembro 2020 julho 2021 

AM5 

Parcerias/Protocolos 
A11 

Estabelecer novas parcerias e formalizar, através 

de protocolos de colaboração nos diferentes 

âmbitos (FCT/PAA/Eventos…), todas as parcerias 

existentes. 

dezembro 2020 julho 2021 

AM6 

Infraestruturas e Equipamentos 
A12 

Assegurar um plano de manutenção preventiva e 

curativa. 
dezembro 2020 julho 2021 
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13. Balanço do estado da infraestrutura e necessidades de recursos   

 

Pela avaliação que os diferentes stakeholders realizaram sobre as infraestruturas da escola, constata-

se um nível satisfatório, sendo a intenção da escola melhorar continuamente.  

Ao longo do ano letivo foram efetuadas intervenções estabelecidas no Plano de Manutenção ou 

sempre que houve necessidade. 

Os(As) Coordenadores(as) da Sede/Delegação asseguraram o cumprimento do Plano de Manutenção 

estabelecido pela Direção e os registos das intervenções realizadas. 

Foi igualmente necessário adaptar os espaços ao Plano de Contingência que a Escola implementou, a 

propósito da pandemia do COVID-19, e na sequência das orientações da Direção-Geral da Saúde. Foi 

necessário criar toda a sinalética necessária, os meios de higienização e os demais recursos inerentes. Um 

aspeto que foi alvo de intervenção foi a cobertura wi-fi em todas as áreas da Sede/Delegações. 

Continua a ser fundamental a consciencialização de todos os utilizadores da necessidade de bom zelo 

da estrutura e dos recursos existentes. 
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14. Considerações Finais 

A implementação do Sistema EQAVET está assente em procedimentos sistematizados para dar 

cumprimento aos pressupostos do Quadro EQAVET e é assumido como um exercício fundamental de 

permanente reflexão sobre a ação desenvolvida na EPA, tendo como máxima a melhoria contínua.  

O ano letivo 2019/2020 foi um ano de desenvolvimento, consolidação e melhoria de diversas 

práticas, visando o aumento do grau de satisfação dos stakeholders, em particular dos(as) alunos(as), 

principais interessados da implementação deste processo, para que melhorem os seus desempenhos, 

salientando o esforço para o maior envolvimento dos diversos atores.  

A fase de planeamento do Sistema de Garantia de Qualidade mostrou-se como o fio condutor 

para o desenvolvimento de todo o processo.  

Com a constituição do GDQ definiram-se responsabilidades, delineou-se um plano interno de 

acompanhamento ao Sistema EQAVET e iniciou-se a construção e/ou atualização de documentos 

estruturantes como Estatutos, Regulamento Interno, Projeto Educativo, Plano Anual de Atividades, 

Documento Base. Foram também elaborados e melhorados alguns documentos que sustentam as 

práticas internas, procedendo-se à sua codificação e controlo. 

Sendo o envolvimento dos stakeholders de máxima importância nas diversas fases do processo, 

a EPA está a trabalhar no sentido de dar maior visibilidade e consolidar a participação dos stakeholders 

internos e externos.  

A partilha e divulgação de documentos, interna e externamente, assim como das melhorias ao 

nível da comunicação, através de reuniões, correio eletrónico e website, contribuíram para um maior 

envolvimento de todos e para a transparência do processo implementado.  

A monitorização sistemática dos indicadores e a partilha de resultados obtidos proporcionaram 

uma análise permanente, a deteção de desvios e uma rápida intervenção, tendo em vista as metas 

definidas.  
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A EPA conhece bem o perfil dos(as) alunos(as) à entrada e foca-se, em particular, na 

individualidade de cada um(a) e no seu ritmo de aprendizagem para tentar melhorar globalmente as 

competências profissionais e pessoais, cumprindo o definido no Decreto-Lei n.º54 e 55 de 2018.  

Apesar das dificuldades e impedimentos na concretização das atividades, face à conjuntura 

pandémica atual, a Escola conseguiu adotar o ensino à distância, adequando as estratégias aos(às) 

seus(suas) alunos(as).  

É digno de relevo, o reconhecimento dos pais e encarregados(as) de educação do esforço feito 

pela escola para que os efeitos da pandemia nas aprendizagens fosse minorado. 

O relacionamento com a comunidade económico-social envolvente e parceiros de EFP continua 

a ser consolidado através da realização de protocolos de colaboração. 

O trabalho desenvolvido ao longo deste ano contribuiu, em muito, para ajudar a alcançar os 

objetivos propostos no Projeto Educativo. 

A consolidação do alinhamento com o quadro EQAVET está a ser conseguido gradualmente, e 

tal não seria possível sem o profissionalismo, dedicação e empenho de toda a comunidade educativa. 

 

 

São Mamede Infesta, 31 de dezembro de 2020 

 

 

 


